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20هراشا

رضاح 20باتک 

20رّکذت

نیملسم تماعز  تفالخ و  تایآ  لوا  21لصف 

غیلبت هیآ   121

21هراشا

ثحب 21يامنرود 

ریسفت 21حرش و 

21هراشا

تلاسر نایاپ  هطقن  نیشناج  23باختنا 

تلاسر نایاپ  هطقن  نیشناج  24باختنا 

24هراشا

تیالو هلأسم  رب  هناگهس  ياههناشن  25قیبطت 

تایاور هیاس  رد  غیلبت  هیآ  ریسفت  مود : 26هار 

هیآ 27ياهمایپ 

27هراشا

ریدغ 27نایرج 

ریدغ تایاور  28ياوتحم 

یلیمکت 30ثحابم 
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ریدغ ثیدح  رد  یلوم  تیالو و  ریسفت  . 130

ریدغ ناتساد  دییأت  رد  جراعم  هروس  زا  یتایآ  . 231

؟ تسا هنوگچ  نآ  زا  دعب  لبق و  اب  هیآ  نیا  طابترا  . 332

نید لامکا  هیآ   332

32هراشا

ثحب 33يامنرود 

ریسفت 33حرش و 

تمعن مامتا  نید و  لامکا  33زور 

؟ تسا هدوب  يزور  هچ  زور ، 33نآ 

یجراخ نئارق  نودب  هیآ  ریسفت  لّوا : 34هار 

؟ تسیچ نید  لامکا  زا  35روظنم 

يزار رخف  زا  بلاج  35یفارتعا 

تایاور هیاس  رد  هیآ  ریسفت  مود : 37هار 

« یسولآ  » زا بیجع  38ینخس 

هیآ 39ياهمایپ 

نانمشد هدننکدیماان  تیالو  . 139

تیالو هیاس  رد  تمعن  لامکا  نید و  مامتا  . 239

یلیمکت 39ثحابم 

مالسا هلأسم  نیرت  یساسا  تیالو ، . 139

! دراد وس  ود  تیالو  . 240

تیالو هیآ   340

41هراشا

ثحب 41يامنرود 

ریسفت 41حرش و 
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ّیلو 41ياههناشن 

ثیداحا زا  رظن  عطق  اب  هیآ  ریسفت  لّوا : 41هار 

41هراشا

نآرق تالامعتسا  رد  یلو » »42

ثحب دروم  هیآ  رد  ّیلو  زا  43روظنم 

؟ تسیک نوعکار » اونمآ ...  نیّذلا   » 43قادصم

ثیداحا هب  هّجوت  اب  هیآ  ریسفت  مود : 44هار 

44هراشا

هتکن ود  45يروآدای 

! اهلاکشا 46اههناهب و 

46هراشا

! درادن رصح  رب  تلالد  امّنإ  لّوا : 46لاکشا 

! تسا ریثک  لعف  متاخ  ءاطعإ  مود : 47لاکشا 

! دوب یتمیق  رایسب  رتشگنا  موس : 47لاکشا 

! دزاسیمن بلق  روضح  اب  راک  نیا  مراهچ : 48لاکشا 

؟ تسا عمج  هیآ  ياهریمض  مامت  ارچ  مجنپ : 48لاکشا 

؟ دراد ینعم  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  مشش : 51لاکشا 

؟ تسیچ تاکز  زا  روظنم  متفه : 52لاکشا 

! مهم رایسب  53ياهتکن 

تیالو هیآ  54مایپ 

رمالا یلوا  هیآ   454

54هراشا

ثحب 55يامنرود 

ریسفت 55حرش و 
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؟ دنتسه یناسک  هچ  رمالا  55ولوا 

رمالا ولوا  زا  تعاطا  55هدودحم 

رمالا ولوا  نوماریپ  فلتخم  56تارظن 

تایاور هیاس  رد  هیآ  58ریسفت 

نیلقث ثیدح  58تّیّمها 

اهخساپ 59تالاؤس و 

كوبت 60هوزغ 

هیآ 62ياهمایپ 

نیقداص هیآ   563

63هراشا

ثحب 63يامنرود 

هبوت هروس  اب  یلامجا  64یئانشآ 

ریسفت 65حرش و 

65هراشا

؟ دننایک 65نیقداص 

تّنس لها  نادنمشناد  66هیرظن 

نآرق زا  رگید  ياهیآ  اب  نیقداص  هیآ  66ریسفت 

تایاور رد  69نیقداص 

نیقداص هیآ  70مایپ 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  لئاضف  تایآ  مود  70لصف 

ریهطت هیآ   170

70هراشا

ثحب 70يامنرود 

71همّدقم

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 185زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


ریسفت 71حرش و 

! تمصع نشور  ناهرب  ریهطت ، 71هیآ 

؟ دننایک تیبلا » لها  »73

لاؤس دنچ  هب  76خساپ 

تّدوم هیآ   277

77هراشا

ثحب 77يامنرود 

لبق تایآ  رد  78يریس 

ریسفت 78حرش و 

تلاسر شاداپ  تیب ، لها  78تّدوم 

؟ دننایک یبرق » »79

هعیش رظنم  زا  یبرق »  » 80ریسفت

« یبرق  » نوماریپ تّنس  لها  80تارظن 

! هتساوخان 81یفارتعا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  نخس  رد  تّدوم  83ریسفت 

تایاور هیاس  رد  تّدوم  هیآ  83ریسفت 

مهم هتکن  85دنچ 

تّدوم هیآ  85مایپ 

تّبحم بتارم  86لحارم و 

صلاخ یقشاع  راّمت ، 86مثیم 

هلهابم هیآ   387

87هراشا

ثحب 87يامنرود 

87همّدقم
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87هراشا

هبرح نیرخآ  هلهابم  . 188

؟ هچ ینعی  هلهابم  . 288

ریسفت 88حرش و 

هلهابم هب  88توعد 

؟ دش ماجنا  هلهابم  89ایآ 

؟ دننایک انسفنا »  » و انئاسن » «، » انئانبا »90

رهد هروس  تایآ   491

91هراشا

ثحب 92يامنرود 

لوزن 92نأش 

ریسفت 93حرش و 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هناگجنپ  93ياهیگژیو 

93هراشا

نامیپ دهع و  هب  يافو  . 193

تمایق زا  سرت  . 293

نادنمزاین هب  یگدیسر  . 394

صالخا . 495

! دنوادخ زا  فوخ  . 595

شاداپ 95تایآ 

95هراشا

! ترخآ ایند و  ياهشاداپ  95هسیاقم 

! یتشهب هناگهدزاود  96ياهتمعن 

؟ تسیچ روهط  97بارش 
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نآ خساپ  و  98اهییوجهناهب !

98هراشا

! تسا یّکم  ناسنا  هروس  . 198

! تسا مارح  دجسم  رب  تسا ، بجاو  هناخ  رب  هک  یغارچ  . 299

؟ ّصاخ ای  تسا ، ّماع  رهد  هروس  تایآ  . 3100

هیآ 101ياهمایپ 

101هراشا

نادنمزاین هب  کمک  تّیّمها  . 1102

! تسین لمع  رایعم  تّیّمک  . 2103

ارعش راعشا  رد  رهد  هروس  تایآ  ساکعنا  . 3103

مدآ هبوت  هیآ   5103

103هراشا

ثحب 103يامنرود 

ریسفت 104حرش و 

ادخ يوس  هب  104تشگزاب 

! اّوح مدآ و  ترضح  ناتساد  زا  104ییاهسرد 

! مدآ ترضح  105لّسوت 

؟ تسا هدوب  هچ  تاملک » »105

؟ تسا عورشم  لّسوت  107ایآ 

لّسوت 107ماسقا 

نآ يالاو  هاگیاج  دیحوت و  108ریسفت 

دیحوت 108ماسقا 

! یلاعفا دیحوت  زا  طلغ  يریسفت  109هرعاشا و 

؟ تسا راگزاس  دیحوت  اب  لّسوت  110ایآ 
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نآرق رد  111لّسوت 

ناشگرم زا  دعب  ناگرزب  هب  111لّسوت 

تایاور رد  112لّسوت 

تسین زیاج  ادخ  ریغ  113شتسرپ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  صوصخم  لئاضف  تایآ  موس  113لصف 

تیبملا ۀلیل  هیآ   1113

113هراشا

ثحب 113يامنرود 

لوزن 114نأش 

! تّنس لها  نادنمشناد  114تافارتعا 

ریسفت 115حرش و 

! ریظنیب 115ياهلماعم 

دنوادخ اب  115هلماعم 

رگیدکی اب  هلماعم  هس  نیا  116هسیاقم 

! رگید 116ياهسیاقم 

تیبملا ۀلیل  هیآ  رد  ریبعت  117تفارظ 

لبق تایآ  اب  تیبملا  ۀلیل  هیآ  117طابترا 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  اب  تیبملا  ۀلیل  هیآ  118طابترا 

! ساسایب ياهداریا  یخرب  118خساپ 

118هراشا

! تسا فورعم  هب  نیرمآ  هب  طوبرم  تیبملا  ۀلیل  هیآ  . 1119

! تسا رذ  وبا  دروم  رد  ثحب  دروم  هیآ  . 2119

! تسا راصنا  نارجاهم و  همه  هرابرد  هیآ  نیا  . 3119

؟ هن ای  دنامیم ، هدنز  تسنادیم  مالسلا  هیلع  یلع  . 4119
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؟ دناهدوب یناسک  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بطاخم  . 5120

یلیمکت 120ثحابم 

مالسلا هیلع  یلع  يراکادف  فیصوت  رد  تباث  نب  ناّسح  راعشا  . 1121

! هرطاخمرپ بش  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماجنارس  . 2121

! دنکیم تاهابم  مالسلا  هیلع  یلع  يراکادف  هب  دنوادخ  . 3122

هیآ 122مایپ 

دنوادخ تیاضر  ریسم  رد  زیچ  122همه 

جاحلا ۀیاقس  هیآ   3122

122هراشا

ثحب 123يامنرود 

لوزن 123نأش 

! ّمهم 124ياهتکن 

ریسفت 124حرش و 

! زیچ ره  زا  رترب  ادخ ، هب  124نامیا 

تیالو اب  جاحلا  ۀیاقس  هیآ  125طابترا 

! تّنس لها  ءاملع  زا  یکی  زا  125یفارتعا 

هیآ 126مایپ 

نید ناگرزب  زا  یلمع  126يوریپ 

یلیمکت 127ثحابم 

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  مان  ارچ  . 1127

؟ درکن دوبان  ار  نیقفانم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ارچ  . 2127

ترصن هیآ   3128

128هراشا

ثحب 128يامنرود 
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ریسفت 128حرش و 

اوق مامت  اب  128یگدامآ 

؟ دننایک 129نینمؤم 

؟ دننایک 130نینمؤم 

ناوت مامت  اب  مالسا  زا  130عافد 

باتکلا ملع  هیآ   4131

131هراشا

ثحب 131يامنرود 

131هراشا

! دیریذپن لیلد  نودب  ار  زیچ  131چیه 

ریسفت 132حرش و 

تّوبن 132نادهاش 

! دنوادخ تداهش  132یگنوگچ 

؟ تسیک باتکلا » ملع  هدنع  نم  »132

! مالسلا هیلع  یلع  ندوب  دهاش  133یگنوگچ 

مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ایخرب و  نب  فصآ  نیب  134ياهسیاقم 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  صوصخم  لئاضف  134تایآ 

135هراشا

ثحب 135يامنرود 

فارعا هیآ 44  ریسفت  135حرش و 

نایمّنهج نایتشهب و  135يوگتفگ 

؟ تسیک 136نّذؤم 

؟ دوشیم بوسحم  يراختفا  ندوب  نّذؤم  137ایآ 

هبوت هروس  هیآ 3  ریسفت  137حرش و 
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137هراشا

تاّیئزج رد  139فالتخا 

ریسفت 139حرش و 

ناکرشم هب  يّدج  139يرادشه 

؟ تسا تلیضف  تّیرومأم  نیا  140ایآ 

« نّذؤم  » و ناذا »  » هیآ 140طابترا 

تئارب هروس  تایآ  غالبا  تّیرومأم  رییغت  141تمکح 

نینسحم 142هیآ 

ثحب 142يامنرود 

ریسفت 142حرش و 

! اهناسنا 142نیرتملاظ 

؟ تسیک نآ » هدننکقیدصت   » و قدص » مالک  هدنروآ  »143

! فلاخم اهنت  يزار ، 144رخف 

نیتسخن ناماگشیپ  هیآ   8144

144هراشا

ثحب 144يامنرود 

ریسفت 144حرش و 

مالسا 144ناماگشیپ 

ناملسم درم  146نیتسخن 

! غولب زا  لبق  نامیا  147شزرا 

! گرزب يزایتما  نینمؤملا » لّوا  »149

هیآ 150مایپ 

! لمع يارب  ياهمّدقم  لیاضف ، 150تخانش 

تّبحم هیآ   9150
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150هراشا

ثحب 151يامنرود 

151هراشا

ناربهر هیامرس  نیرتمهم  اهلد ، رد  151ذوفن 

ریسفت 151حرش و 

اهلد رد  ذوفن  اب  حلاص  لمع  نامیا و  151طابترا 

تّبحم هیآ  لوزن  152نأش 

ثحب دروم  هیآ  يارب  يرگید  153ياهریسفت 

هفیرش هیآ  154مایپ 

غورفرپ یغارچ  154هعیش 

یلیمکت 154ثحابم 

ناگمه لد  رد  ذوفن  . 1154

حلاص لمع  هرتسگ  . 2155

نوقباس هیآ   10155

155هراشا

ثحب 155يامنرود 

155هراشا

هعقاو هروس  155ياوتحم 

ریسفت 156حرش و 

؟ دننایک 156نوقباس 

! نوقباس لمکأ  ّمتأ و  قادصم  مالسلا  هیلع  156یلع 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نابز  زا  نوقباس  157ریسفت 

هیعاو نُذا  هیآ   11158

158هراشا
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ثحب 158يامنرود 

ریسفت 158حرش و 

ناربمایپ 158ناتساد 

؟ تسیک هیعاو » نُذا   » 159بحاص

! ناهبزور خیش  مالک  رد  160ضقانت 

يزار رخف  زا  فیرظ  160ياهتکن 

! تسا یلع  اب  قح  قح و  اب  161یلع 

مالسلا هیلع  یلع  ّقح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  161ياعد 

! یضاق نیرتهب  مالسلا  هیلع  161یلع 

نینمؤملا حلاص  هیآ   12162

162هراشا

ثحب 162يامنرود 

لوزن 162نأش 

ریسفت 163حرش و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  163ناروای 

؟ تسیک نینمؤملا  164حلاص 

هیآ 165مایپ 

تیاده راذنا و  هیآ   13166

166هراشا

ثحب 166يامنرود 

ریسفت 166حرش و 

! یئوجهناهب 166مهزاب 

هیآ لیذ  ردص و  166بسانت 

؟ تسیک يداه »  » و رذنم » »167
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تایاور زا  رظن  عطق  اب  هیآ  ریسفت  لّوا : 168هار 

تایاور هیاس  رد  هیآ  ریسفت  مود : 168هار 

راذنا تیالو و  هیآ  170ياهمایپ 

170هراشا

! گرزب عنام  ود  تجاجل  بّصعت و  . 1170

يداه هب  هدنوش  تیاده  ءادتقا  . 2171

هّیربلا ریخ  هیآ   14172

172هراشا

ثحب 172يامنرود 

ریسفت 172حرش و 

! تاقولخم نیرتدب  172نیرتهب و 

تایاور رد  هّیربلا  173ریخ 

هّیربلا ریخ  هیآ  175ياهمایپ 

175هراشا

مالسا یشزرا  ماظن  . 1175

هعیش شیادیپ  خیرات  . 2176

؟ هچ ینعی  هعیش  . 3176

تمکح هیآ   15178

178هراشا

ثحب 178يامنرود 

ریسفت 178حرش و 

! ریثک يریخ  178تمکح ،

! تمکح بحاص  مالسلا  هیلع  179یلع 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  شناد  ملع و  179هرتسگ 
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179هراشا

مالسلا هیلع  یلع  ماما  یملع  تّیعجرم  . 1180

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ملع  رهش  هزاورد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  . 2180

ریسفت ملع  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  . 3180

وحن ملع  عضاو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  . 4181

مالک ملع  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  . 5181

هقف ملع  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  . 6181

( نطاب ملع   ) تقیقح ملع  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  . 7181

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیشناج  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  . 8182

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  183هرابرد 
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نآرق رد  تیالو  تایآ 

باتک تاصخشم 

مـساقلاوبا میظنت  هیهت و  يزاریـشمراکم ؛  نآرق /  رد  تیالو  تایآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   - 1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هسانـشرس : 
؛ :  لایر 5-26-6275-964 28000 کـباش :  464 ص . يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1381 ناوج ، لسن  مق : رـشن :  تاصخـشم  يداژنناـیلع .

بلاطیبا نبیلع  عوضوم :  سیونریز . تروصهب  هماـنباتک  تشادداـی :  . 1387 مراهچ : پاچ  تشاددای :  مراـهچ )  پاـچ  لاـیر (  46000
 -- تیـالو عوـضوم :   Ali ibn Abi-talib, Imam I عوـضوم :  تفـالخ  تاـبثا  40ق -- . ترجه -  زا  لــبق   23 لوا ، ماـما  (ع ،)

 : هرگنک يدنب  هدر  هدنروآدرگ   - ، 1343 مساقلاوبا ، يداژننایلع ، هدوزفا :  هسانش  ینآرق  ياههبنج  تماما --  عوضوم :  ینآرق  ياههبنج 
م3967-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/159 ییوید :  يدنب  هدر  و8م7 1381   / BP104

همّدقم

هراشا

، لاس لیاوا  مه  اریز  دوب ؛ هدش  يراذـگمان  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نانمؤم  ریما  كرابم  لاس  یـسمش ، يرجه  لاس 1379  همّدقم 
، دوب یمالسا  گرزب  دیع  نیا  اب  فداصم  دنفسا ، مراهچ  تسیب و  لاس ، رخاوا  مه  دوب و  مخ  ریدغ  دیعس  دیع  اب  فداصم  نیدرورف ، مشش 

ياههمانرب ترـضح ، نآ  ناگتفیـش  نادنمهقالع و  هک  دوب  بسانم  رایـسب  و  دش . هدیمان  ترـضح  نآ  كرابم  مان  هب  لاس  نیا  تهج  نیدـب 
لاس نیا  رد  ترـضح  نآ  نوئـش  ریاس  و  قالخا ، ّتیریدـم ، نانخـس ، هریـس ، تالامک ، لئاضف ، رتشیب  ییاسانـش  يارب  ياهدرتسگ  عیـسو و 
زامن زا  دعب  ناضمر  كرابم  هام  رد  هّلظ » ّدم   » يزاریـش مراکم  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  ترـضح  هک  لبق ، ياهلاس  ّتنـس  قبط  اذل ، دنـشاب . هتـشاد 
نآرق هام  هک  ناضمر ، كرابم  هام  اب  بسانت  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاس  اب  بساـنت  رطاـخ  هب  دنتـشاد ، يریـسفت  ثحب  رـصع  رهظ و 

ریما یلوم  تیـالو  تاـیآ   » ریـسفت ثحب  روما ، نیا  همه  تیاـعر  يارب  تسا ، هدـش  عقاو  هاـم  نیا  رد  زین  ترـضح  نآ  تداهـش  دـشابیم و 
لاس اب  بسانت  مهو  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تیالو  نوماریپ  یثحب  مه  دوب و  نآرق  ریسفت  مه  هک  دندرک ، عورـش  ار  مالـسلا » هیلع  نانمؤم 
ریما ترـضح  نآ ، یقیقح  رّـسفم  نآرق و  تکرب  هب  تسا  دـیما  دوب . نآرق  لوزن  هام  ناضمر ، كرابم  هاـم  اـب  بساـنتم  مه  تشاد و  روبزم 

تیاده ثعاب  اهنت  هن  ات  دوش ، رتنازورف  رتنشور و  ام  بلق  رد  زور  هب  زور   18 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  نامیا  رون  مالسلا ، هیلع  نانمؤم 
دنوش تیاده  زین  نارگید  نآ ، رون  زا  هکلب  ددرگ ، ام 

رضاح باتک 

زا سپ  و  دیدرگ ، يروآعمج  دـش  داریا  تاسلج  نآ  رد  هک  یئاوتحمرپ  نیریـش و  باّذـج و  ياهثحب  مامت  هّللا  دـمحب  رـضاح  باتک  *** 
هب طوبرم  يراتساریو  و  دوب ، هدش  نایب  رـصتخم  تروص  هب  هک  یبلاطم  زا  یـضعب  رتشیب  حرـش  و  نآ ، عبانم  ذخآم و  نوماریپ  یفاک  قیقحت 

. دیدرگ هتسارآ  پاچ  رویز  هب  لکش  نیا  هب  رگید ، مزال  ياهراک  و  ملق ، هب  نایب  لیدبت 

رّکذت

هک هنومن ، ریـسفت  زین  و  تسا ، دیجم  نآرق  رد  تیالو  تماما و  نوماریپ  هک  نآرق ، مایپ  مهن  دلج  دوجو  اب  هک  دوش  رّوصت  دـیاش  رّکذت 1 -
ياهثحب هک  نیا  هب  هّجوت  اب  یلو  دـشابیم ؟ ثحابم  نیا  رـشن  هب  يزاین  هچ  هدـش ، حرطم  یلّـصفم  ًاتبـسن  ياهثحب  تیالو  تاـیآ  لـیذ  رد 
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نآ و يدربراـک  هبنج  رگید ، يوس  زا  و  دـشابیم ، هدـمآ  قوـف  باـتک  ود  رد  هچنآ  زا  رتحورـشم  رتلّـصفم و  باـتک  نیا  رد  هدـش  حرطم 
موس يوس  زا  و  دشابیم ، يزورما  هعماج  زاین  دروم  کش  نودب  هدمآ  باتک  نیا  رد  هدش و  تشادرب  روکذم  تایآ  زا  هک  یّمهم  ياهمایپ 

-2 دیـسریم . رظن  هب  يرورـض  روکذم  ثحابم  رـشن  درادن ، دوجو  قوف  دنمـشزرا  باتک  ود  رد  هک  هدمآ  باتک  نیا  رد  يدیدج  بلاطم 
تایآ ریسفت  رد  نونکات  هچنآ  هب  دیابن  نیاربانب ، دراد ؛ ياهزات  ياهمایپ  بلاطم و  ینامز  رـصع و  ره  يارب  توارط و  اب  هراومه  دیجم  نآرق 

زا ریدقت  اب  هتشذگ و  ناگرزب  ریسافت  زا  کمک  اب  دیاب  هکلب  دوش ، تعانق  تسا  هدش  هتشون  ینامسآ  راگدنام  گرزب و  باتک  نیا  فیرش 
داد همادا  دیدج - لیاسو  رازبا و  زا  دادمتسا  اب  ًاصوصخم  دیدج - رادهنماد  تاقیقحت  هدرتسگ و  تاعلاطم  هب  نازیزع ، نآ  ناوارف  تامحز 

تمـسق هس  رد  تیالو  تایآ  باتک ، نیا  رد  - 3 داد . رارق  نادـنمهقالع  رایتخا  رد  ار  تاـقیقحت  هجیتن  19 و  ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ 
لـصف مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لئاضف  تایآ  مود - لصف  نیملـسم  تماعز  تفالخ و  تایآ  لوا - لصف  تسا : هدـش  ریـسفت  يدنبهتـسد و 

، دـناهدرک يراـی  ارم  رثا  نیا  هّیهت  رد  یعوـن  هب  هک  ینازیزع  ماـمت  زا  مالـسلا ***  هـیلع  یلع  ترـضح  صوـصخم  لـئاضف  تاـیآ  موـس -
تاداهنشیپ تارظن و  زا  شیپاشیپ  دوشیم و  ینادردق  رّکـشت و  دندومن ، ّتبحم  باتک  نیا  هلباقم  رد  هک  مایمارگ ، نادنزرف  زا  ًاصوصخم 

راتفگ و رد  میهن و  ماگ  میقتسم  طارص  رد  هراومه  دیجم  نآرق  ناشخرد  راونا  وترپ  رد  هک  تسا  دیما  مرازگـساپس . زیزع  ناگدنناوخ  امش 
َْتنَأ َکَّنا  اَّنِم  ْلَّبَقَت  انَّبَر  نیملاـعلا . ّبر  اـی  نیمآ  میدرگ . ناراوگرزب  نآ  تاـیانع  لومـشم  اـت  میـشاب ، كاـپ  نارادـمتیالو  نآ  وریپ  رادرک 

تیالو تایآ   21 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  یناّثلا 1422  عیبر  هام 1380 ، ریت  يداژن  نایلع  مساـقلا  وبأ  هّیملع  هزوح  مق - ُمِیلَعلا  ُعیِمَّسلا 
23 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  نیملسم  تماعز  تفالخ و  تایآ  لّوا  لصف  نآرق  رد 

نیملسم تماعز  تفالخ و  تایآ  لوا  لصف 

غیلبت هیآ   1

هراشا

َمْوَْقلا يِدـْهَی  َال  َهّللا  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهّللاَو  ُهََتلاَسِر  َْتغََّلب  اَمَف  ْلَعْفَت  َْمل  نِإَو  َکِّبَر  نِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اَم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اَی  غیلبت  هیآ   1
امَف ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو  َکِّبَر  نِم  َْکَیلِإ  َلِْزنا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  غیلبت  هیآ   25 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هیآ 67 » هدئام ، هروس   » َنیِِرفاَْکلا

، تسا هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  ار  هچنآ  ربمایپ ! يا  َنیِرفاَکلا  َمْوَقلا  يِدـْهَیَال  َهَّللا  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصعَی  ُهَّللاو  ُهََتلاَسَر  َْتغََّلب 
درادیم هاگن  مدرم  یلامتحا ) تارطخ   ) زا ار  وت  دنوادخ  ياهدادـن . ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن  ار ) راک  نیا   ) رگا و  ناسرب ؛ مدرم ) هب   ) اًلماک

هیآ 67» هدئام ، هروس  . » دنکیمن تیاده  ار  جوجل )  ) نارفاک ّتیعمج  دنوادخ ، و 

ثحب يامنرود 

تّوبن و هلأـسم  زا  سپ  مالـسا ، ناـهج  هلأـسم  نیرتـمهم  نوـماریپ  تسا ، هدـش  روهـشم  غـیلبت  هیآ  هب  هک  هفیرـش ، هیآ  نیا  ثحب  ياـمنرود 
هلأسم هک  دـهدیم  روتـسد  ناوارف ، رارـصا  اـب  شفیرـش ، رمع  رخاوا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هب  دـنکیم و  ثحب  يربماـیپ ،
ریسفت رد  دنک . نشور  تهج  نیا  زا  ار  مدرم  فیلکت  دراذگب و  نایم  رد  مدرم  اب  مامت  تحارـص  اب  ار  شدوخ  زا  سپ  ینیـشناج  تفالخ و 

. دمآ دهاوخ  نآ  حرش  هک  دناهتشاد  نایب  یفلتخم  بلاطم  یّنس  هعیش و  نادنمشناد  هیآ ، نیا 

ریسفت حرش و 

هراشا
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هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ   26 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  یمارگ »! لوسر  يا  لوُسَّرلا ؛ اَهُّیا  ای   » تلاسر نایاپ  هطقن  نیـشناج  باـختنا 
اَهُّیَأ ای  !« » هدیچیپ دوخ  هب  هماج  يا  1 ؛»  » لِّمَّزُملا اَهُّیأ  ای  : » هلمج زا  تسا ؛ هتفرگ  رارق  باطخ  دروم  یفلتخم  تالمج  اب  دـیجم  نآرق  رد  هلآ 

باطخ ربمایپ »! يا  ُلوُسَّرلا ؛ اَهُّیَأ  ای  !« » ربماـیپ يا  3 ؛»  » ُِّیبَّنلا اَهُّیَأ  ای  (!« » هدـیمرآ رتسب  رد  و   ) هدـیچیپ دوخ  هب  باوخ  هماـج  يا  2 ؛»  » رِّثَّدُملا
یلـص ربمایپ  یهلا  ماقم  يونعم و  نأش  هب  هراشا  مراهچ  موس و  باطخ  یلو  دراد ، ترـضح  نآ  يرهاظ  ّصاخ  تلاح  هب  هراـشا  مود  لّوا و 
دیجم نارق  هیآ  ود  رد  اهنت  ُلوُسَّرلا  اَهُّیأ  ای  باطخ  یلو  تسا . هدـش  رارکت  دـیجم  نآرق  رد  اهراب  ُِّیبَّنلا  اَهُّیأ  ای  باطخ  دراد . هلآ  هیلع و  هللا 

ّتیّمها رگناشن  باطخ  نیا  و  تسا ؛ هفیرـش  هیآ  نیا  اـب  بساـنتم  هک  هدـئام  هروس  هیآ 48  يرگید  ثحب و  ّلـحم  هیآ  یکی ، تـسا . هدـمآ 
«- َکِّبَر ْنِم  َْکَیلا  َلِْزنا  اَم  ْغَِّلب  . » تسا هتفرگ  رارق  ملاع  راگدرورپ  باطخ  دروم  نآ  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  یبلطم 

نییعت زج  ّتیرومأم  نیا  ناسرب ! مدرم  هب  ار  نآ  هد و  ماجنا  ار  تسا  هتـشاذگ  وت  هدـهع  رب  دـنوادخ  هک  ياهژیو  ّتیرومأم  اـم )! ربماـیپ  يا  )
ماجنا ار  نآ  رگا  هک  تسا  زاستشونرـس  مهم و  يردـقب  هراشا  دروم  ّتیرومأم  ُهََتلاـسِر » َتغََّلب  اَـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  . » تسا هدوبن  نیـشناج 
نـشور هّتبلا  دنام ! دهاوخ  صقان  تاهلاسهس  تسیب و  تامحز  ياهدادـن و  ماجنا  ار  تراگدرورپ  تلاسر  ایوگ  یناسرن ، مدرم  هب  یهدـن و 

هیآ نحل  ریبعت و  نیا  یلو  درکیم ، نایب  اهنآ  يارب  دـناسریم و  مدرم  هب  ار  دـشیم  لزان  وا  رب  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا 
َنِم َکُمِـصعَی  ُهَّللا  َو   » 27 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  دـنربب . یپ  بلطم  نیا  هداـعلاقوف  هژیو و  ّتیّمها  هب  مدرم  هک  تسا  تـهج  نادـب 

صاخـشا يوـس  زا  يراکـشآ  ناـهنپ و  ياهـشنکاو  زورب  لاـمتحا  دراد و  یتارطخ  هژیو ، ساّـسح و  ّتیرومأـم  نیا  هـک  اـجنآ  زا  ِساَّنلا -»
. دنکیم نیمضت  یلامتحا  تارطخ  ربارب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  ظفح  لاعتم  دنوادخ  اذل  دوریم ، قفانم  نامیالا و  فیعض 
دننک و تجاجل  هک  یناسک  اّما  دهدیم ، رارق  دوخ  تیاده  لومشم  ار  همه  هک  دنچ  ره  لاعتم  دنوادخ  َنیِرفاَکلا -» َمْوَقلا  يِدْهَیَال  َهَّللا  َّنِإ  »
رد لّمأت  اب  دـنکیمن *** . تیادـه  ار  اهنآ  دـنادیمن و  تیادـه  هتـسیاش  دـنزرو ، رارـصا  دوخ  دـئاقع  راکفا و  رب  اـجیب  ياـهيراشفاپ  اـب 

ناوارف و تادـیکأت  اـب  هفیرـش  هیآ  اریز  دـهدیم ؛ ربـخ  یّمهم  رایـسب  بلطم  زا  هیآ  نیا  هـک  میباـییم  رد  قوـف ، هـیآ  ياوـتحم  نومـضم و 
ّتیّمها و رگناشن  باطخ  نیا  تشذگ  هک  روط  نامه  و  دوشیم ، عورش  ُلوُسَّرلا » اهُّیَأ  ای   » باطخ اب  هیآ  - 1 تسا : هدش  هارمه  ياهقباسیب 

هناشن ْغَِّلب »  » هملک - 2 تسا . هدـش  عقاو  باطخ  دروم  نآ  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یعوضوم  بلطم و  ّصاخ  یگژیو 
راک هب  هیآ  نیا  رد  طقف  نآرق  رـسارس  رد  تسادرف و  هب  رـصحنم  هملک  نیا  ًالّوا : اریز : تسا ، قوف  هیآ  نومـضم  ّصاخ  یگژیو  رب  يرگید 
زین هملک  نیا  دـنچ  ره  اریز  دراد ؛ ْغَْلبَأ »  » هملک هب  تبـسن  يرتشیب  دـیکأت  هملک  نیا  تادرفم »  » باتک رد  بغار »  » هتفگ هب  ًاـیناث : تسا . هتفر 
مهم ردق  نآ  بلطم  نیا  ینعی  دشاب . هتفهن  زین  رارکت  دـیکأت ، رب  هوالع  غَّلب »  » هملک رد  دـیاش  یلو  «، 1  » تسا هدـمآ  نآرق  هیآ  کی  رد  اهنت 

اَمَف ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو   » هلمج - 3 28 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  « 2 . » ینک رارکت  اهنآ  يارب  یناسرب و  مدرم  هب  ار  نآ  ًاـمتح  دـیاب  هک  تسا 
ساسا تسا ، هدش  نآ  غالبا  هب  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یبلطم  تسا ، هیآ  نیا  ّصاخ  یگژیو  رب  یموس  دـهاش  ُهََتلاسِر » َتغََّلب 

هدیناسرن ماجنا  هب  ار  شیوخ  تّوبن  ایئوگ  دناسرن ، ماجنا  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ تّوبن  تلاسر و  نوتـس  و 
لباقم رد  تظفاحم  هدعو  وا  هب  هدرک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  ظفح  يارب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هک  ینیمـضت  - 4 تسا !

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتیرومأم  ياوتحم  تسا . هکرابم  هیآ  نیا  نومـضم  ّتیّمها  یگرزب و  رب  يرگید  هناشن  هداد ، یلامتحا  تارطخ 
ار شربمایپ  دنوادخ  یلو  دزاسیمن ؛ دیعب  ار  فلتخم  ياهـشنکاو  دوریم و  یناج  تارطخ  لامتحا  هک  تسا  مهم  زاستشونرـس و  يردقب 
؟ تسیچ دـهدیم  ربخ  نآ  زا  غیلبت  هیآ  هک  یّمهم  بلطم  یتسار  دـنکیم . تنامـض  همیب و  یلامتحا  ياهررـض  تارطخ و  مامت  لـباقم  رد 

مدرم هب  ار  یبلطم  هچ  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ؟ مادک  دراد  یهلا  حیرـص  نیمـضت  هب  جایتحا  هک  مالـسا  ربمایپ  ّمهم  ّتیرومأم 
دیدهت و ار  وا  ییوس  زا  هک  دهاوخیم  ار  يزیچ  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  زا  دنوادخ  تسوا ؟ تلاسر  مامت  اب  يواسم  هک  دیوگب 
؟ تسیچ هقباس  مک  ریظنیب و  ياهدـیکأت  همه  نیا  اب  هیآ  نیا  عوضوم  هک : نیا  هصالخ  دـهدیم ؟ ار  شناـج  ظـفح  هدـعو  رگید  يوس  زا 
زا رظن  عطق  اـب  هیآ ، دوخ  ياوتحم  نومـضم و  رد  ّتقد  لـّمأت و  رّکفت و  تسخن  دراد : دوجو  هار  ود  تـالاؤس  نیا  خـساپ  هب  ندیـسر  يارب 
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زا رظن  عطق  اـب  هیآ ، دوخ  ياوتحم  نومـضم و  رد  ّتقد  لـّمأت و  رّکفت و  تسخن  دراد : دوجو  هار  ود  تـالاؤس  نیا  خـساپ  هب  ندیـسر  يارب 
رد ار  هفیرش  هیآ  هک  نیا  رگید  نارّسفم . نانخـس  خیرات و  زا  رظن  فرـص  اب  هدش و  دراو  نآ  ریـسفت  رد  یّنـس  هعیـش و  زا  هک  یتایاور  مامت 

29 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  مینک . ریسفت  هدش  دراو  نآ  لوزن  نأش  رد  هک  یتایاور  ثیداحا و  هیاس 

تلاسر نایاپ  هطقن  نیشناج  باختنا 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ   26 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  یمارگ »! لوسر  يا  لوُسَّرلا ؛ اَهُّیا  ای   » تلاسر نایاپ  هطقن  نیـشناج  باـختنا 
اَهُّیَأ ای  !« » هدیچیپ دوخ  هب  هماج  يا  1 ؛»  » لِّمَّزُملا اَهُّیأ  ای  : » هلمج زا  تسا ؛ هتفرگ  رارق  باطخ  دروم  یفلتخم  تالمج  اب  دـیجم  نآرق  رد  هلآ 

باطخ ربمایپ »! يا  ُلوُسَّرلا ؛ اَهُّیَأ  ای  !« » ربماـیپ يا  3 ؛»  » ُِّیبَّنلا اَهُّیَأ  ای  (!« » هدـیمرآ رتسب  رد  و   ) هدـیچیپ دوخ  هب  باوخ  هماـج  يا  2 ؛»  » رِّثَّدُملا
یلـص ربمایپ  یهلا  ماقم  يونعم و  نأش  هب  هراشا  مراهچ  موس و  باطخ  یلو  دراد ، ترـضح  نآ  يرهاظ  ّصاخ  تلاح  هب  هراـشا  مود  لّوا و 
دیجم نارق  هیآ  ود  رد  اهنت  ُلوُسَّرلا  اَهُّیأ  ای  باطخ  یلو  تسا . هدـش  رارکت  دـیجم  نآرق  رد  اهراب  ُِّیبَّنلا  اَهُّیأ  ای  باطخ  دراد . هلآ  هیلع و  هللا 

ّتیّمها رگناشن  باطخ  نیا  و  تسا ؛ هفیرـش  هیآ  نیا  اـب  بساـنتم  هک  هدـئام  هروس  هیآ 48  يرگید  ثحب و  ّلـحم  هیآ  یکی ، تـسا . هدـمآ 
«- َکِّبَر ْنِم  َْکَیلا  َلِْزنا  اَم  ْغَِّلب  . » تسا هتفرگ  رارق  ملاع  راگدرورپ  باطخ  دروم  نآ  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  یبلطم 

نییعت زج  ّتیرومأم  نیا  ناسرب ! مدرم  هب  ار  نآ  هد و  ماجنا  ار  تسا  هتـشاذگ  وت  هدـهع  رب  دـنوادخ  هک  ياهژیو  ّتیرومأم  اـم )! ربماـیپ  يا  )
ماجنا ار  نآ  رگا  هک  تسا  زاستشونرـس  مهم و  يردـقب  هراشا  دروم  ّتیرومأم  ُهََتلاـسِر » َتغََّلب  اَـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  . » تسا هدوبن  نیـشناج 
نـشور هّتبلا  دنام ! دهاوخ  صقان  تاهلاسهس  تسیب و  تامحز  ياهدادـن و  ماجنا  ار  تراگدرورپ  تلاسر  ایوگ  یناسرن ، مدرم  هب  یهدـن و 

هیآ نحل  ریبعت و  نیا  یلو  درکیم ، نایب  اهنآ  يارب  دـناسریم و  مدرم  هب  ار  دـشیم  لزان  وا  رب  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا 
َنِم َکُمِـصعَی  ُهَّللا  َو   » 27 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  دـنربب . یپ  بلطم  نیا  هداـعلاقوف  هژیو و  ّتیّمها  هب  مدرم  هک  تسا  تـهج  نادـب 

صاخـشا يوـس  زا  يراکـشآ  ناـهنپ و  ياهـشنکاو  زورب  لاـمتحا  دراد و  یتارطخ  هژیو ، ساّـسح و  ّتیرومأـم  نیا  هـک  اـجنآ  زا  ِساَّنلا -»
. دنکیم نیمضت  یلامتحا  تارطخ  ربارب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  ظفح  لاعتم  دنوادخ  اذل  دوریم ، قفانم  نامیالا و  فیعض 
دننک و تجاجل  هک  یناسک  اّما  دهدیم ، رارق  دوخ  تیاده  لومشم  ار  همه  هک  دنچ  ره  لاعتم  دنوادخ  َنیِرفاَکلا -» َمْوَقلا  يِدْهَیَال  َهَّللا  َّنِإ  »
رد لّمأت  اب  دـنکیمن *** . تیادـه  ار  اهنآ  دـنادیمن و  تیادـه  هتـسیاش  دـنزرو ، رارـصا  دوخ  دـئاقع  راکفا و  رب  اـجیب  ياـهيراشفاپ  اـب 

ناوارف و تادـیکأت  اـب  هفیرـش  هیآ  اریز  دـهدیم ؛ ربـخ  یّمهم  رایـسب  بلطم  زا  هیآ  نیا  هـک  میباـییم  رد  قوـف ، هـیآ  ياوـتحم  نومـضم و 
ّتیّمها و رگناشن  باطخ  نیا  تشذگ  هک  روط  نامه  و  دوشیم ، عورش  ُلوُسَّرلا » اهُّیَأ  ای   » باطخ اب  هیآ  - 1 تسا : هدش  هارمه  ياهقباسیب 

هناشن ْغَِّلب »  » هملک - 2 تسا . هدـش  عقاو  باطخ  دروم  نآ  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یعوضوم  بلطم و  ّصاخ  یگژیو 
راک هب  هیآ  نیا  رد  طقف  نآرق  رـسارس  رد  تسادرف و  هب  رـصحنم  هملک  نیا  ًالّوا : اریز : تسا ، قوف  هیآ  نومـضم  ّصاخ  یگژیو  رب  يرگید 
زین هملک  نیا  دـنچ  ره  اریز  دراد ؛ ْغَْلبَأ »  » هملک هب  تبـسن  يرتشیب  دـیکأت  هملک  نیا  تادرفم »  » باتک رد  بغار »  » هتفگ هب  ًاـیناث : تسا . هتفر 
مهم ردق  نآ  بلطم  نیا  ینعی  دشاب . هتفهن  زین  رارکت  دـیکأت ، رب  هوالع  غَّلب »  » هملک رد  دـیاش  یلو  «، 1  » تسا هدـمآ  نآرق  هیآ  کی  رد  اهنت 

اَمَف ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو   » هلمج - 3 28 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  « 2 . » ینک رارکت  اهنآ  يارب  یناسرب و  مدرم  هب  ار  نآ  ًاـمتح  دـیاب  هک  تسا 
ساسا تسا ، هدش  نآ  غالبا  هب  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یبلطم  تسا ، هیآ  نیا  ّصاخ  یگژیو  رب  یموس  دـهاش  ُهََتلاسِر » َتغََّلب 

هدیناسرن ماجنا  هب  ار  شیوخ  تّوبن  ایئوگ  دناسرن ، ماجنا  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ تّوبن  تلاسر و  نوتـس  و 
لباقم رد  تظفاحم  هدعو  وا  هب  هدرک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  ظفح  يارب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هک  ینیمـضت  - 4 تسا !

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتیرومأم  ياوتحم  تسا . هکرابم  هیآ  نیا  نومـضم  ّتیّمها  یگرزب و  رب  يرگید  هناشن  هداد ، یلامتحا  تارطخ 
ار شربمایپ  دنوادخ  یلو  دزاسیمن ؛ دیعب  ار  فلتخم  ياهـشنکاو  دوریم و  یناج  تارطخ  لامتحا  هک  تسا  مهم  زاستشونرـس و  يردقب 
؟ تسیچ دـهدیم  ربخ  نآ  زا  غیلبت  هیآ  هک  یّمهم  بلطم  یتسار  دـنکیم . تنامـض  همیب و  یلامتحا  ياهررـض  تارطخ و  مامت  لـباقم  رد 
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مدرم هب  ار  یبلطم  هچ  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ؟ مادک  دراد  یهلا  حیرـص  نیمـضت  هب  جایتحا  هک  مالـسا  ربمایپ  ّمهم  ّتیرومأم 
دیدهت و ار  وا  ییوس  زا  هک  دهاوخیم  ار  يزیچ  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  زا  دنوادخ  تسوا ؟ تلاسر  مامت  اب  يواسم  هک  دیوگب 
؟ تسیچ هقباس  مک  ریظنیب و  ياهدـیکأت  همه  نیا  اب  هیآ  نیا  عوضوم  هک : نیا  هصالخ  دـهدیم ؟ ار  شناـج  ظـفح  هدـعو  رگید  يوس  زا 
زا رظن  عطق  اـب  هیآ ، دوخ  ياوتحم  نومـضم و  رد  ّتقد  لـّمأت و  رّکفت و  تسخن  دراد : دوجو  هار  ود  تـالاؤس  نیا  خـساپ  هب  ندیـسر  يارب 
رد ار  هفیرش  هیآ  هک  نیا  رگید  نارّسفم . نانخـس  خیرات و  زا  رظن  فرـص  اب  هدش و  دراو  نآ  ریـسفت  رد  یّنـس  هعیـش و  زا  هک  یتایاور  مامت 

29 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  مینک . ریسفت  هدش  دراو  نآ  لوزن  نأش  رد  هک  یتایاور  ثیداحا و  هیاس 

تلاسر نایاپ  هطقن  نیشناج  باختنا 

هراشا

هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ   26 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  یمارگ »! لوسر  يا  لوُسَّرلا ؛ اَهُّیا  ای   » تلاسر نایاپ  هطقن  نیـشناج  باـختنا 
اَهُّیَأ ای  !« » هدیچیپ دوخ  هب  هماج  يا  1 ؛»  » لِّمَّزُملا اَهُّیأ  ای  : » هلمج زا  تسا ؛ هتفرگ  رارق  باطخ  دروم  یفلتخم  تالمج  اب  دـیجم  نآرق  رد  هلآ 

باطخ ربمایپ »! يا  ُلوُسَّرلا ؛ اَهُّیَأ  ای  !« » ربماـیپ يا  3 ؛»  » ُِّیبَّنلا اَهُّیَأ  ای  (!« » هدـیمرآ رتسب  رد  و   ) هدـیچیپ دوخ  هب  باوخ  هماـج  يا  2 ؛»  » رِّثَّدُملا
یلـص ربمایپ  یهلا  ماقم  يونعم و  نأش  هب  هراشا  مراهچ  موس و  باطخ  یلو  دراد ، ترـضح  نآ  يرهاظ  ّصاخ  تلاح  هب  هراـشا  مود  لّوا و 
دیجم نارق  هیآ  ود  رد  اهنت  ُلوُسَّرلا  اَهُّیأ  ای  باطخ  یلو  تسا . هدـش  رارکت  دـیجم  نآرق  رد  اهراب  ُِّیبَّنلا  اَهُّیأ  ای  باطخ  دراد . هلآ  هیلع و  هللا 

ّتیّمها رگناشن  باطخ  نیا  و  تسا ؛ هفیرـش  هیآ  نیا  اـب  بساـنتم  هک  هدـئام  هروس  هیآ 48  يرگید  ثحب و  ّلـحم  هیآ  یکی ، تـسا . هدـمآ 
«- َکِّبَر ْنِم  َْکَیلا  َلِْزنا  اَم  ْغَِّلب  . » تسا هتفرگ  رارق  ملاع  راگدرورپ  باطخ  دروم  نآ  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  یبلطم 

نییعت زج  ّتیرومأم  نیا  ناسرب ! مدرم  هب  ار  نآ  هد و  ماجنا  ار  تسا  هتـشاذگ  وت  هدـهع  رب  دـنوادخ  هک  ياهژیو  ّتیرومأم  اـم )! ربماـیپ  يا  )
ماجنا ار  نآ  رگا  هک  تسا  زاستشونرـس  مهم و  يردـقب  هراشا  دروم  ّتیرومأم  ُهََتلاـسِر » َتغََّلب  اَـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  . » تسا هدوبن  نیـشناج 
نـشور هّتبلا  دنام ! دهاوخ  صقان  تاهلاسهس  تسیب و  تامحز  ياهدادـن و  ماجنا  ار  تراگدرورپ  تلاسر  ایوگ  یناسرن ، مدرم  هب  یهدـن و 

هیآ نحل  ریبعت و  نیا  یلو  درکیم ، نایب  اهنآ  يارب  دـناسریم و  مدرم  هب  ار  دـشیم  لزان  وا  رب  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا 
َنِم َکُمِـصعَی  ُهَّللا  َو   » 27 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  دـنربب . یپ  بلطم  نیا  هداـعلاقوف  هژیو و  ّتیّمها  هب  مدرم  هک  تسا  تـهج  نادـب 

صاخـشا يوـس  زا  يراکـشآ  ناـهنپ و  ياهـشنکاو  زورب  لاـمتحا  دراد و  یتارطخ  هژیو ، ساّـسح و  ّتیرومأـم  نیا  هـک  اـجنآ  زا  ِساَّنلا -»
. دنکیم نیمضت  یلامتحا  تارطخ  ربارب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  ظفح  لاعتم  دنوادخ  اذل  دوریم ، قفانم  نامیالا و  فیعض 
دننک و تجاجل  هک  یناسک  اّما  دهدیم ، رارق  دوخ  تیاده  لومشم  ار  همه  هک  دنچ  ره  لاعتم  دنوادخ  َنیِرفاَکلا -» َمْوَقلا  يِدْهَیَال  َهَّللا  َّنِإ  »
رد لّمأت  اب  دـنکیمن *** . تیادـه  ار  اهنآ  دـنادیمن و  تیادـه  هتـسیاش  دـنزرو ، رارـصا  دوخ  دـئاقع  راکفا و  رب  اـجیب  ياـهيراشفاپ  اـب 

ناوارف و تادـیکأت  اـب  هفیرـش  هیآ  اریز  دـهدیم ؛ ربـخ  یّمهم  رایـسب  بلطم  زا  هیآ  نیا  هـک  میباـییم  رد  قوـف ، هـیآ  ياوـتحم  نومـضم و 
ّتیّمها و رگناشن  باطخ  نیا  تشذگ  هک  روط  نامه  و  دوشیم ، عورش  ُلوُسَّرلا » اهُّیَأ  ای   » باطخ اب  هیآ  - 1 تسا : هدش  هارمه  ياهقباسیب 

هناشن ْغَِّلب »  » هملک - 2 تسا . هدـش  عقاو  باطخ  دروم  نآ  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یعوضوم  بلطم و  ّصاخ  یگژیو 
راک هب  هیآ  نیا  رد  طقف  نآرق  رـسارس  رد  تسادرف و  هب  رـصحنم  هملک  نیا  ًالّوا : اریز : تسا ، قوف  هیآ  نومـضم  ّصاخ  یگژیو  رب  يرگید 
زین هملک  نیا  دـنچ  ره  اریز  دراد ؛ ْغَْلبَأ »  » هملک هب  تبـسن  يرتشیب  دـیکأت  هملک  نیا  تادرفم »  » باتک رد  بغار »  » هتفگ هب  ًاـیناث : تسا . هتفر 
مهم ردق  نآ  بلطم  نیا  ینعی  دشاب . هتفهن  زین  رارکت  دـیکأت ، رب  هوالع  غَّلب »  » هملک رد  دـیاش  یلو  «، 1  » تسا هدـمآ  نآرق  هیآ  کی  رد  اهنت 
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اَمَف ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو   » هلمج - 3 28 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  « 2 . » ینک رارکت  اهنآ  يارب  یناسرب و  مدرم  هب  ار  نآ  ًاـمتح  دـیاب  هک  تسا 
ساسا تسا ، هدش  نآ  غالبا  هب  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یبلطم  تسا ، هیآ  نیا  ّصاخ  یگژیو  رب  یموس  دـهاش  ُهََتلاسِر » َتغََّلب 

هدیناسرن ماجنا  هب  ار  شیوخ  تّوبن  ایئوگ  دناسرن ، ماجنا  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ تّوبن  تلاسر و  نوتـس  و 
لباقم رد  تظفاحم  هدعو  وا  هب  هدرک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  ظفح  يارب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هک  ینیمـضت  - 4 تسا !

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتیرومأم  ياوتحم  تسا . هکرابم  هیآ  نیا  نومـضم  ّتیّمها  یگرزب و  رب  يرگید  هناشن  هداد ، یلامتحا  تارطخ 
ار شربمایپ  دنوادخ  یلو  دزاسیمن ؛ دیعب  ار  فلتخم  ياهـشنکاو  دوریم و  یناج  تارطخ  لامتحا  هک  تسا  مهم  زاستشونرـس و  يردقب 
؟ تسیچ دـهدیم  ربخ  نآ  زا  غیلبت  هیآ  هک  یّمهم  بلطم  یتسار  دـنکیم . تنامـض  همیب و  یلامتحا  ياهررـض  تارطخ و  مامت  لـباقم  رد 

مدرم هب  ار  یبلطم  هچ  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ؟ مادک  دراد  یهلا  حیرـص  نیمـضت  هب  جایتحا  هک  مالـسا  ربمایپ  ّمهم  ّتیرومأم 
دیدهت و ار  وا  ییوس  زا  هک  دهاوخیم  ار  يزیچ  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  زا  دنوادخ  تسوا ؟ تلاسر  مامت  اب  يواسم  هک  دیوگب 
؟ تسیچ هقباس  مک  ریظنیب و  ياهدـیکأت  همه  نیا  اب  هیآ  نیا  عوضوم  هک : نیا  هصالخ  دـهدیم ؟ ار  شناـج  ظـفح  هدـعو  رگید  يوس  زا 
زا رظن  عطق  اـب  هیآ ، دوخ  ياوتحم  نومـضم و  رد  ّتقد  لـّمأت و  رّکفت و  تسخن  دراد : دوجو  هار  ود  تـالاؤس  نیا  خـساپ  هب  ندیـسر  يارب 
رد ار  هفیرش  هیآ  هک  نیا  رگید  نارّسفم . نانخـس  خیرات و  زا  رظن  فرـص  اب  هدش و  دراو  نآ  ریـسفت  رد  یّنـس  هعیـش و  زا  هک  یتایاور  مامت 

29 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  مینک . ریسفت  هدش  دراو  نآ  لوزن  نأش  رد  هک  یتایاور  ثیداحا و  هیاس 

تیالو هلأسم  رب  هناگهس  ياههناشن  قیبطت 

غیلبت هیآ  رد  هک  ياهناگهس  ياههناشن  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  ینیـشناج و  هلأسم  تیالو  هلأسم  رب  هناـگهس  ياـههناشن  قیبطت 
لوط رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذـگ  هک  روط  نامه  ًالّوا :  31 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  اریز : دراد ؛ قابطنا  اًـلماک  تسا  هدـمآ 

، هلأسم نیا  دوب و  هدرکن  حرطم  عیسو  سایقم  نیا  رد  یمسر و  روطب  ار  شیوخ  زا  سپ  ینیـشناج  تفالخ و  هلأسم  هاگچیه  شکرابم  رمع 
، یمالسا فلتخم  لئاسم  نیب  رد  ًایناث : دوب . هدنام  نیمز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رمع  ياهلاس  نیرخآ  ات  هک  دوب  یّمهم  هلأسم  اهنت 

فیدرمه هک  تسا  تماما  ماقم  هکلب  دشابیمن ، تّوبن  ریسم  هدنهد  همادا  نآ و  گنسمه  زارطمه و  تّوبن و  نأش  ّدح و  رد  ياهلأسم  چیه 
، ناـنمؤم ریما  تیـالو  تماـما و  هلئـسم  حرط  ناـمز  زا  ًاـثلاث : تسا . ربماـیپ  رب  هلّوحم  فیاـظو  هدـنهد  ماـجنا  هک  تسا  ماـما  و  تّوبن ، ماـقم 
اب دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  روضح  هب  یـصخش  ریدـغ ، يارحـص  نامه  رد  یّتح  دـش ؛ هداد  زورب  يدّدـعتم  ياهتفلاخم 

دتسرف ورف  نم  رب  یباذع  هاوخب  وا  زا  تسا ، هدوب  دنوادخ  هیحان  زا  ياهتفگ  زورما  هچنآ  رگا  : » درک ضرع  ترـضح  نآ  هب  ضارتعا  تلاح 
هدئام هروس  هیآ 41  رگا  ًاصوصخم  دمآ . دهاوخ  هدنیآ  ثحابم  رد  ناتساد  نیا  حورشم  تشگ . دوبان  وا  دش و  نینچ  هک  دنک »! دوبان  ارم  و 

نارّـسفم و ءارآ  لاوقا و  تایاور و  زا  رظن  عطق  اب  قوف ، هفیرـش  هیآ  هک ، نیا  هجیتن  دش . دهاوخ  رتنشور  بلطم  میراذـگب  هیآ  نیا  رانک  ار 
هیآ نیا  رد  هک  یّمهم  هلأسم  زا  روظنم  دـیاش  لاؤس : دراد *** . مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما  تیالو  رب  تلـالد  هدـمآ ، خـیرات  رد  هچنآ 

يارب یعنام  دنداتـسیایم و  مالـسا  لباقم  رد  هراومه  هک  تسا  يراصن ، دوهی و  نیملـسم ، مالـسا و  گرزب  نمـشد  ود  رطخ  هدـش ، حرطم 
اب ییانـشآ  نیرتمک  هک  یـسک  خـساپ : دراد ؟ تیالو  هب  یطبر  هیآ  ایآ  تروص  نیا  رد  دـندشیم . بوسحم  مالـسا  تفرـشیپ  ناناملـسم و 

ینب دوهی ، فلتخم  لئابق  راموط  دوب و  هدش  لح  ترجه  مهد  لاس  رد  نایحیـسم  نایدوهی و  هلأسم  هک  دنادیم  دشاب  هتـشاد  مالـسا  خیرات 
دوب و هدش  هدـیچیپ  مهرد  يراصن ،  32 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  نایدوهی و  ریاـس  و  ربیخ ، ناـیدوهی  عاـقنیق ، ینب  ریـضّنلا ، ینب  هظیرق ،
سرت و تسا ، هدمآ  هدئام  هروس  هیآ 41  رد  هچنآ  قبط  نیاربانب ، دندوب ؛ هتـشگ  ترجه  هب  روبجم  ای  هدش و  ناناملـسم  میلـست  ای  اهنآ  همه 
، يراصن دوهی و  هب  هیآ  ریسفت  تهج  نیدب  مالسا ! زا  ناگناگیب  زا  هن  دوب ، ناگدنروآنامیا  ناناملـسم و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میب 
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اب بسانتم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نانمؤم  ریما  تیالو  رب  ریـسفت  زجب  يریـسفت  هنوگره  هک  هنوگنامه  تسا ، يراگزاسان  ریـسفت 
نیتـم و لدتـسم و  مکحم و  باوـج  دـمآ  ـالاب  رد  هک  یحیـضوت  حرـش و  اـب  روکذـم  هفیرـش  هیآ  نیارباـنب ، تسین . تیـالو  هـیآ  ياوـتحم 

. دننکیم راکنا  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ترضح  لصفالب  تفالخ  تماما و  هک  یناسک  همه  هب  تسا  ینکشنادند 

تایاور هیاس  رد  غیلبت  هیآ  ریسفت  مود : هار 

نآ لوزن  نأش  رد  هک  یتایاور  ثیداحا و  زا  نتفرگ  کمک  هفیرش ، هیآ  ریسفت  يارب  هار  نیمود  تایاور  هیاس  رد  غیلبت  هیآ  ریسفت  مود : هار 
هیآ هک  دندقتعم  مالسا  ردص  ناثّدحم  زا  يدایز  هّدع  تسا . مالسا  خیرات  یمالسا و  نادنمـشناد  نارّـسفم و  ءارآ  تاّیرظن و  هدش و  هدراو 

بتاک فورعم و  رّـسفم  يوار ، ساـّبع » نبا  - » 1 نادنمـشناد : نیا  هلمج  زا  تسا . هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نأـش  رد  قوف 
هورگ ود  ره  لوبق  دروم  زین  وا  هک  انـشآ  رایـسب  ياهرهچ  يراصنا » هللا  دـبع  نب  رباج  - » 2 تسا . ّتنـس  لها  هعیـش و  لوبق  دروم  هک  یحو ،

ناگدنسیون زا  یکی  دوعـسم » نب  هللا  دبع  - » 4 تسا . مارتحا  دروم  رایسب  هک  ربمایپ  باحـصا  ناگرزب  زا  يردخ » دیعـس  وبا  - » 3 دشابیم .
زا نت  ود  بزاع » نب  ءارب   » و هفیذـح » - » 6 و 7 ّتنـس . لها  لوبق  دروم  راکرپ  ناـیوار  زا  هریره » وبأ  - » 5 میرک . نآرق  نارّـسفم  زا  یحو و 

ربماـیپ ناراـی  نادنمـشناد و  زا  رگید  یعمج  33 و  ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  باحـصا  فیراـعم 
زا یـضعب  هک  یتایاور  دروم  رد  هک ، نیا  هّجوت  لباق  تسا . هدـش  لزاـن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیـالو  نوماریپ  قوف  هیآ  هک  دـنفرتعم 

لقن يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  ساّبع و  نبا  زا  قیرط  هدزای  اب  قوف  تیاور  اًـلثم  دراد ؛ دوجو  یفلتخم  قرط  دـناهدرک ، لـقن  قوف  صاخـشا 
هب ناوتیم  هک  دـناهدرک ، لقن  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تیالو  هب  طوبرم  تیاور  ياهّدـع  زین  ّتنـس  لـها  نارّـسفم  نیب  رد  تسا . هدـش 

خیش  » و هحفـص 150 » لوّزنلا ، بابـسا   » رد يروباشین » يدحاو  نسحلا  وبأ   » و هحفص 298 » مود ، دلج  روثنملا ، ّرّدلا   » رد یطویـس »  » ياقآ
طقف هنومن  يارب  اجنیا  رد  درک . هراشا  ریـسافت  ریاس  و  ریبک » ریـسفت   » رد يزار » رخف   » و هحفص 120 » مشـش ، دلج  رانملا ،  » رد هدبع » دّمحم 

یناسنا دراد و  یحورشم  يوق و  ریـسفت  تسا و  ریظنیب  ّتنـس  لها  نارّـسفم  نایم  رد  هک  وا ، مینکیم : لقن  ار  يزار  رخف  مالک  زا  یتمـسق 
، قوف هیآ  ریسفت  رد  لامتحا  ُهن  نایب  زا  سپ  تسا ) هدش  وا  يارب  یباجح  ًاضعب  هک  دراد ، زین  يدایز  بّصعت  دنچ  ره   ) تسا ملاع  رایشوه و 

نب یلع  لضف  یف  ۀـیآلا  تلزن  تسا : ریز  حرـش  هب  يزار  رخف  مالک  نتم  دزاسیم . حرطم  لامتحا  نیمهد  ناونع  هب  ار  نانمؤم  ریما  تیـالو 
ًائینه لاقف : رمع  هیقلف  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : هدیب و  ذخأ  ۀیآلا  هذـه  تلزن  امل  بلاط و  یبأ 

یماگنه تسا . هدش  لزان  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دروم  رد  هیآ  نیا  « 1  ... » ۀنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبصأ  بلاط ! یبأ  نب  ای  کل 
نم هک  سک  ره  : » دومرف و  درک ) دنلب  و   ) تفرگ ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دش ، لزان  هفیرش  هیآ  نیا  هک 

اب هک  یناسک  رادـب و  تسود  دـناهتفریذپ  ار  یلع  تیالو  هک  یناسک  اراگدرورپ ! تسوا . ربهر  یلوم و  مه  یلع  نیا  سپ  متـسه  وا  يالوم 
ترضح نآ  هب  درک و  تاقالم  مالسلا  هیلع  یلع  اب  رمع  سپس  رادب »! نمشد  دناهتـساخرب ،  34 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ینمـشد  هب  وا 
ناملـسم نانز  نادرم و  همه  نم و  ربهر  الوم و  زورما  زا  وت  دـشاب . كرابم  وت  رب  ماـقم  تلیـضف و  نیا  بلاـط ! وبا  دـنزرف  يا  : » درک ضرع 

ترضح نآ  هک  یلاح  رد  مدوب ، مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  دیوگیم : رذنم » نب  دایز  ، » هدمآ لیزنّتلا » دهاوش   » باتک رد  هچنآ  قبط  يدش »!
زا داب ! تیادف  هب  مناج  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  تفگ : تساخرب و  یشعالا » نامثع   » مان هب  هرـصب  لها  زا  یـصخش  دوب ، مدرم  اب  وگتفگ  رد 
امش ًافطل  ! ) درکن صّخشم  ار  وا  مان  یلو  يدرم ، دروم  رد  تفگ : تسا ؟ هدش  لزان  یسک  هچ  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  مدیسرپ  يرـصب  نسح 

زا یلو  دنک ، نایب  ار  وا  مان  تسناوتیم  دیوگب  تساوخیم  رگا  دومرف : ماما  تسا )؟ هدـش  لزان  یـسک  هچ  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  دـیئامرفب 
( تسا هتـشادن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  مه  یبوخ  هنایم  هک  نیا  رب  هوالع  هدوب ، هّیما  ینب  هایـس  نارود  رد  نوچ   ) تسا هتفگن  سرت 

تسد ترضح  نآ  درک ، نیمضت  یلامتحا  تارطخ  لباقم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناج  دنوادخ  هک  یماگنه  میوگیم ...  نم  اّما 
مکاح هک ، نیا  هّجوت  بلاج  هتکن  « 1 . » دومن یفّرعم  دوخ  هفیلخ  نیـشناج و  ناونع  هب  ار  وا  درک و  دنلب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 
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زین ّتنـس  لها  رگید  ياملع  هک  هنوگنامه  تسا ، ّتنـس  لها  زا  هدرک  لقن  ار  قوف  تیاور  هک  لیزنّتلا  دـهاوش  باـتک  هدنـسیون  یناکـسح 
یگمه نادنمشناد ، نیرّسفم و  تاّیرظن  تاور و  هباحص و  راتفگ  تایاور و  ثیداحا و  هک ، نیا  هجیتن  دناهدرک *** . لقن  ار  قوف  تیاور 

. تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  نوماریپ  غیلبت  هیآ  هک  دراد  تلالد 

هیآ ياهمایپ 

هراشا

صخش هیآ  نیا  بطاخم  دنچ  ره  هک  نیا  - 1 درک : هدافتسا  ثحب  دروم  هفیرش  هیآ  زا  ناوتیم  مهم  هتکن  ود  هدمع و  مایپ  ود  هیآ  ياهمایپ 
تماما تیالو و  غیلبت  هفیظو  کش  نودب  یلو  تسا ،  35 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هدوب  نامز  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
خیرات لوط  رد  ناهاگآ  مامت  هفیظو  هلأسم  نیا  هکلب  درادن ، ترـضح  نآ  هب  صاصتخا  نآ ، نوماریپ  تاهبـش  تالاؤس و  هب  نتفگ  خساپ  و 

، یهورگ یّطخ و  ياهشیارگ  تجاجل و  بّصعت و  نودب  هک  دنتـسه  یناسک  یعقاو  نانمؤم  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  رگید  مایپ  - 2 تسا .
رد دنـشاب و  میلـست  تساـهنآ  یبزح  یّطخ و  شیارگ  هقیلـس و  قفاوم  هک  هچنآ  ربارب  رد  هک  نیا  هن  دنتـسه  میلـست  ادـخ  ناـمرف  لـباقم  رد 

ّتیدوبع و الاب ، الاو و  تاماقم  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یبایتسد  زمر  ًاساسا  دنـشابن ! میلـست  دشاب  نآ  فلاخم  هک  ییاهاج 
. میهدیم تداهش  نآ  هب  ترضح ، نآ  تلاسر  هب  تداهش  زا  لبق  زامن  ره  رد  هک  يزیچ  نامه  دوب ، ترضح  نآ  ندوب  ادخ  ضحم  میلـست 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نآ  بتکم  زا  يوریپ  ياعّدا  میشاب و  یعقاو  یقیقح و  نمؤم  میهاوخیم  میتسه و  یهلا  بُرق  بلاط  رگا  مه  ام 

لیمکت يارب  دشاب *** . ام  بزح  ّطخ و  هقیلس و  هتـساوخ و  فالخ  رب  رگا  یّتح  میـشاب ؛ وا  نامرف  میلـست  لاح  ره  رد  دیاب  میراد ، ار  هلآ 
. میروآیم اجنیا  رد  نآرق » مایپ   » ریسفت زا  لقن  هب  ار  ریدغ  ناتساد  زا  ياهصالخ  ثحب ، نیا 

ریدغ نایرج 

تسا و هدش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  رامـشیب  دـهاوش  قباطم  هیآ  نیا  هک  دـش  هدافتـسا  لامجا  روطب  هشذـگ  ثحب  زا  ریدـغ  نایرج 
ار اهنآ  دناوتب  یسک  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هدش  لقن  هعیـش - بتک  هب  دسر  هچ  ات  ّتنـس - لها  فورعم  بتک  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور 

ربمایپ هبطخ  مخ و  ریدغ  نایرج  رد  هیآ  نیا  دیوگیم : تحارـص  اب  هک  میراد  يرگید  ناوارف  تایاور  قوف ، تایاور  رب  هوالع  دـنک . راکنا 
هتـشذگ تایاور  زا  شیب  بتارم  هب  اهنآ  ددـع  تسا و  هدـش  لـقن  یلو  یـصو و  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  یفّرعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  نارای  هباحـص و  زا  رفن  زا 110  ار  ریدغ  ثیدح  ریدـغلا ،»  » باتک رد  ینیما » هماّلع   » گرزب قّقحم  هک  اجنآ  ات  تسا 
ّفلؤم دنمـشناد و  و 360   36 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  نیعباـت  زا  رفن  زا 84  نینچمه  دنکیم و  لقن  هدـنز  كرادـم  دانـسا و  اب  هلآ 
یعطق زا  ریدغ  ثیدـح  هک  دوشیم  ادـیپ  نیقی  كرادـم ، دانـسا و  نیا  هعومجم  هب  یهاگن  اب  رظنیب ، صخـش  ره  يارب  یمالـسا . فورعم 
ثیدـح چـیه  هب  دـیاب  دـنک ، کش  نآ  رتاوت  رد  یـسک  رگا  یتسارب  تسا و  رتاوتم  ثیدـح  زا  ینـشور  قادـصم  یمالـسا و  تایاور  نیرت 

، دنکیم جراخ  میراد  باتک  نیا  رد  هک  یـشور  زا  ار  ام  هدرتسگ ، روطب  ثحب  نیا  رد  دورو  هک  اجنآ  زا  و  دـشاب . هتـشادن  داقتعا  يرتاوتم 
دنهاوخیم هک  ار  یناسک  میوریم و  ثیدـح  ياوتحم  غارـس  هب  هدرک ، تعانق  رادـقم  نیمه  هب  هیآ  لوزن  نأش  ثیدـح و  دانـسا  دروم  رد 

، ّقحلا قاقحا  - 2 لّوا . دلج  ریدغلا ، سیفن  باتک  - 1 میهدیم : عاجرا  ریز  ياهباتک  هب  دنشاب  هتشاد  ثیدح  دانسا  يور  يرتعیـسو  هعلاطم 
، تاعجارملا - 3 متسیب . مهدراهچ و  موس و  مود و  دلج  یفجن ، هَّللا  تیآ  طوسبم  حورش  اب  يرتشوش  هَّللا  رون  یضاق  راوگرزب  هماّلع  هتشون 

هـصالخ هب  تسا  نیا  رتهب   ) يدـنه نیـسح  دـماح  ریم  راوگرزب  ملاع  هتـشون  راونالا ، تاقبع  - 4 یلماع . نیّدلا  فرش  دّیـس  موحرم  هتـشون 
. مود دلج  رّفظم ، موحرم  راوگرزب  ملاع  هتشون  قدّصلا ، لئالد  - 5 دوش .) هعجارم  دلج 7 و 8 و 9  تاقبع 
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ریدغ تایاور  ياوتحم 

زا یـضعب  رد  هّتبلا  : ) میروآیم دوشیم  هدافتـسا  قوف  تایاور  هعومجم  زا  هک  ار  ریدـغ  ناـیرج  هدرـشف  اـجنیا  رد  ریدـغ  تاـیاور  ياوتحم 
ناتساد زا  ياهشوگ  هب  اهنت  یضعب  رد  هدمآ و  هاتوک  رصتخم و  تروصب  رگید  یـضعب  رد  ینالوط و  لّصفم و  روطب  ناتـساد  نیا  تایاور ،

ربمایپ رمع  لاـس  نیرخآ  رد  عادولا  ۀّـجح  مسارم  هک ): دوشیم  هدافتـسا  نینچ  عومجم  زا  هدـش و  هراـشا  نآ  رگید  هشوگ  هب  یـضعب  رد  و 
هتفر ورف  ّتیناحور  زا  ياهلاه  رد  اهبلق  دیسر ؛ نایاپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  رد  رتمامت ، هچ  ره  هوکش  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

هداعلا قوف  اهنآ  ددع  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  تشاد . ساکعنا  اهناج  هقئاذ  رد  زونه  گرزب  تدابع  نیا  يونعم  تّذـل  و  دوب ،
اهنت هن  « 1 . » دندیجنگیمن دوخ  تسوپ  رد  گرزب  تداعس  37 و  ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ضیف  نیا  كرد  یلاحشوخ  زا  دوب ، داـیز 
يارب زین  ناتسبرع  هریزج  هبش  فلتخم  طاقن  ناناملـسم  هکلب  دندرکیم ، یهارمه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رفـس ، نیا  رد  هنیدم  مدرم 

اّما دیـشاپیم ، شتآ  اههّرد  اههوک و  رب  زاجح  باتفآ  دـندوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هارمه  هب  گرزب  یخیراـت  راـختفا  کـی  بسک 
کشخ ياهنابایب  سپس  هفحُج و  نیمزرس  مک  مک  دوب ، هدش  کیدزن  رهظ  درکیم . ناسآ  ار  زیچ  همه  ریظنیب ، یناحور  رفس  نیا  ینیریش 

هب یهار  دنکیم . ادج  مه  زا  ار  زاجح  نیمزرس  مدرم  هک  تسا  یهار  راهچ  تقیقح  رد  اجنیا  دشیم . نایامن  رود  زا  مخ » ریدغ   » نازوس و 
رد نمی  نیمزرـس  يوس  هب  یهار  رـصم و  نیمزرـس  برغ و  يوس  هب  یهار  و  قرـش ، رد  قارع  يوـس  هب  یهار  و  لامـش ، رد  هنیدـم  يوـس 

نیرخآ تفایرد  اب  ناناملسم  و  دریذپ ، ماجنا  گرزب  رفـس  نیا  لصف  نیرتمهم  هرطاخ و  نیرخآ  دیاب  اج  نیمه  رد  و  دوریم . شیپ  بونج 
لاس هبنـشجنپ ، زور  دنوش . ادج  مه  زا  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زیمآّتیقفوم  ياهتّیرومأم  رد  ینایاپ  هطقن  تقیقح  رد  هک  روتـسد ،

ناهارمه هب  فّقوت  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  زا  ناهگان  تشذگیم ؛ نابرق  دیع  زا  زور  تشه  تسرد  و  دوب ، ترجه  مهد 
ات دنداد  تلهم  و  دـندرک ، توعد  تشگزاب  هب  دـندوب  تکرح  رد  هلفاق  شیپاشیپ  رد  هک  ار  ییاهنآ  دـنلب ، يادـص  اب  ناناملـسم  دـش ؛ هداد 

زامن هب  ار  مدرم  ربکا » هَّللا   » يادص اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نّذؤم  تشذگ ؛ راهّنلا  فصن  ّطخ  زا  دیشروخ  دنسرب ؛ زین  ناگداتفا  بقع 
هب ار  دوخ  يابع  زا  یتمـسق  دندوب ، روبجم  یـضعب  هک  دوب  غاد  يردـقب  اوه  اّما  دـندشیم ، زامن  هدامآ  تعرـس  هب  مدرم  درک ؛ توعد  رهظ 

تحاران ار  اـهنآ  رـس  اـپ و  باـتفآ ، هّعـشا  ناـبایب و  غاد  ياـهگیر  تروص  نیا  ریغ  رد  دـننکفیب ، رـس  يور  هب  ار  نآ  رگید  فرط  اـپ و  ریز 
تخل تخرد  يدادعت  زج  یتخرد ! هایگ و  هزبس و  هن  دروخیم و  مشچ  هب  ارحص  رد  ینابیاس  هن   38 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  درکیم .

؛ دـندوب هدرب  هانپ  تخرد  دـنچ  نیمه  هب  یعمج  دـشیمن . هدـید  يزیچ  دـندرکیم ، هزرابم  یتخـس  رـس  اب  اـمرگ  اـب  هک  یناـبایب ، ناـیرع  و 
نیا ریز  هب  غاد  ياهداب  یلو  دـنداد ، بیترت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ینابیاس  دـندنکفا و  هنهرب  ناتخرد  نیا  زا  یکی  رب  ياهچراـپ 

ياههمیخ هب  ًاروف  دنتشاد  میمـصت  ناناملـسم  دش . مامت  رهظ  زامن  درکیم . شخپ  نآ  ریز  رد  ار  باتفآ  نازوس  يامرگ  دیزخیم و  نابیاس 
کی ندینـش  يارب  دیاب  همه  هک  داد  عالّطا  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یلو  دنوش ، هدنهانپ  دـندرکیم  لمح  دوخ  اب  هک  یکچوک 

دنتـشاد هلـصاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  یناسک  دننک ؛ هدامآ  ار  دوخ  دشیم ، نایب  یلّـصفم  هبطخ  نمـض  رد  هک  یهلا ، هزات  مایپ 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دش و  هداد  بیترت  نارتش  زاهج  زا  يربنم  اذل  دننک ، هدهاشم  ّتیعمج  يالهبال  رد  ار  وا  یتوکلم  هفایق  دنتـسناوتیمن 

بطاخم ار  مدرم  سپـس  درپس ، ادخ  هب  ار  دوخ  دروآ و  اج  هب  ار  راگدرورپ  ساپـس  دـمح و  تسخن  ترـضح  تفرگ . رارق  نآ  زارف  رب  هلآ 
امـش دیلوئـسم . مه  امـش  ملوئـسم ، نم  موریم . امـش  ناـیم  زا  هدرک ، تباـجا  ار  ادـخ  توعد  يدوز  نیمه  هب  نم  دومرف : نینچ  تخاـس و 

ام ًاریَخ ؛ ُهَّللا  َكازَجَف  َتْدَهَج  َو  َتْحَصَن  َو  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَن  دنتفگ : دندرک و  دنلب  ادص  مدرم  دیهدیم ؟ تداهـش  هنوگچ  نم  هرابرد 
ام تیاده  هار  رد  ار  شـشوک  شالت و  نیرخآ  يداد و  ماجنا  ار  یهاوخ  ریخ  طرـش  يدرک و  غالبا  ار  تلاسر  هفیظو  وت  میهدیم  یهاوگ 
رب زیخاتـسر و  زور  ّتیناّقح  نم و  تلاسر  ادـخ و  یگناـگی  هب  یهاوگ  امـش  اـیآ  دومرف : سپـس  دـهد . ریخ  يازج  ار  وت  دـنوادخ  يدومن ،

ادنوادخ دومرف : میهدیم . یهاوگ  يرآ ، دـنتفگ : همه   39 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دـیهدیمن !؟ زور  نآ  رد  ناگدرم  ندـش  هتخیگنا 
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ارف ار  نابایب  رـسارس  توکـس  نآ ، لاـبند  هب  و  يرآ ! دـنتفگ : دیونـشیم ... ؟ ارم  يادـص  اـیآ  مدرم ! يا  دومرف : رگید  راـب  شاـب .... ! هاوگ 
هیامنارگ و زیچ  ود  نیا  اب  دـیرگنب  نونکا  دومرف ... : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـشیمن . هدینـش  يزیچ  داـب  همزمز  يادـص  زج  تفرگ و 

لوسر ای  هیامنارگ ، زیچ  ود  مادـک  دز : ادـص  ّتیعمج  نایم  زا  یکی  درک ! دـیهاوخ  هچ  مراذـگیم  راگدای  هب  امـش  ناـیم  رد  هک  ردـقنارگ 
يوس راـگدرورپ و  تسد  هب  نآ  يوس  کـی  هک  تسادـخ ، باـتک  ربکا » لـقث   » لّوا دومرف : هلـصاف  ـالب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هَّللا !؟

دنوادخ و  دننم » نادناخ   » نم ردقنارگ  راگدای  نیمود  اّما  و  دیوشن ، هارمگ  ات  دـیرادن  رب  نآ  ناماد  زا  تسد  تسامـش ، تسد  رد  شرگید 
كـاله هک  دـیریگن  یـشیپ  ود  نیا  زا  دـندنویپب ، نم  هب  تشهب  رد  اـت  دـنوشن ، ادـج  مه  زا  زگره  ود  نیا  هک  هداد  ربخ  نم  هب  ریبـخ  ِفیطل 

ایوگ درک ، هاگن  دوخ  فارطا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندید  مدرم  ناهگان  دـش . دـیهاوخ  كاله  زاب  هک  دـیتفین  بقع  دـیوشیم و 
يدیفس هک  نانچنآ  درک ، دنلب  تفرگ و  ار  وا  تسد  دش و  مخ  داتفا ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  شمشچ  هک  نیمه  دنکیم و  وجتـسج  ار  یـسک 

يادص اجنیا  رد  تسا . مالـسا  شترا  ریذپانتسکـش  رـسفا  نامه  وا  هک  دنتخانـش  دـندید و  ار  وا  مدرم  همه  دـش و  نایامن  ود  ره  لغب  ریز 
تبسن مدرم  همه  زا  یسک  هچ  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َنینِمؤُملِاب  ِساّنلا  َیلْوَأ  ْنَم  ُساّنلا  اَهُّیَأ  دومرف : دش و  رتدنلب  رتاسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ربمایپ دنرتاناد . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  دـنتفگ :  40 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا !؟ رتراوازـس  اـهنآ  دوخ  زا  ناناملـسم  هب 

نم هدارا  و   ) مرتراوازس ناشدوخ  زا  اهنآ  هب  تبـسن  منانمؤم و  ربهر  الوم و  نم  و  تسا ، نم  ربهر  الوم و  ادخ ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نیا و  تسا . وا  ربهر  الوم و  یلع ، متـسه ، وا  ربهر  الوم و  نم  سک  ره  ُهالْوَم  ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَمَف  دومرف : سپـس  مّدـقم .) اـهنآ  هدارا  رب 

: درک ضرع  تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  رـس  نآ  لابند  هب  درک و  رارکت  راب  راهچ  ثیدـح ، نایوار  زا  یـضعب  هتفگ  هب  راـب و  هس  ار  نخس 
َراد ُْثیَح  ُهَعَم  َّقَْحلا  ِرِدَأ  َو  َُهلَذَخ  ْنَم  ْلُذْخا  َو  هَرَصَن  ْنَم  ْرُْصنا  َو  ُهَضَْغبَأ  ْنَم  ْضِْغبا  َو  ُهَّبَحَأ  ْنَم  ّبِحَأ  َو  ُهاداع  ْنَم  ِداع  َو  ُهالاو  ْنَم  ِلاو  َّمُهّللا 
نآ رادب  ضوغبم  و  دراد ، بوبحم  ار  وا  هک  یـسک  نآ  رادب  بوبحم  رادب ، نمـشد  ار  وا  نانمـشد  رادب و  تسود  ار  وا  ناتـسود  ادنوادخ !
وا هارمه  ار  قح  زاس و  مورحم  شیوخ  يرای  زا  دـننک  كرت  ار  شايرای  هک  اهنآ  و  نک ، يراـی  ار  شناراـی  دراد ، ضوغبم  ار  وا  هک  سک 

نابئاغ هب  ار  ربخ  نیا  دـنراد  هفیظو  نارـضاح  همه  دیـشاب ، هاگآ  َِبئاْغلا  ُدِـهاَّشلا  ِغِّلَُبْیلَف  الَأ  دومرف : سپـس  نکم ! ادـج  قح  زا  ار  وا  رادـب و 
ورف مدرم  مالسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يور  رس و  زا  قرع  دیـسر ، نایاپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هبطخ  دنناسرب !

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  دـش و  لزاـن  ادـخ  یحو  نیما  هک  دوب  هدـشن  قرفتم  مه  زا  ّتیعمج  فوفـص  زونه  و  تخیریم ،
تاـیآ مدرک ! ماـمت  امـش  رب  ار  دوـخ  تمعن  لـماک و  ار  امـش  نیئآ  زورما  یتَـمِْعن ...  مُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْـیلا  دـناوخ :

ِیَتلاَسِِرب ِّبَّرلا  یَضِر  َو  ۀَمْعِّنلا  ِماْمتا  َو  ِْنیِّدلا  ِلامْکا  یَلَع  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ْرَبْکَأ ، ُهَّللا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   41 ص : نآرق ، رد  تیالو 
تّوبن و زا  و  درک ، مامت  ام  رب  ار  دوخ  تمعن  لـماک و  ار  دوخ  نییآ  هک  یئادـخ  ناـمه  تسا ، گرزب  دـنوادخ  يدـَْعب  ْنِم  ٍّیلَِعل  ِۀَـیالِْولا  َو 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  داتفا و  مدرم  نایم  رد  ییاغوغ  روش و  ماگنه  نیا  رد  تشگ ! دونـشخ  یـضار و  نم  زا  سپ  یلع  تیالو  نم و  تلاسر 

ّتیعمج روضح  رد  ار  هلمج  نیا  هک  دندوب ، رمع  رکب و  وبا  دنتفگ ، کیربت  وا  هب  هک  یـسانشرس  دارفا  زا  دـنتفگ و  کیربت  ّتیعقوم  نیا  هب 
وت رب  نیرفآ  داب ، وت  رب  نیرفآ  ٍۀَنِمُؤم  َو  ٍنِمُؤم  ِّلُک  الْوَم  َو  َيالْوَم  َْتیَْسمَأ  َو  َتْحَبْصَأ  ٍِبلاط  یبَأ  َْنبا  اَی  ََکل  َّخب  َّخب  دنتخاس : يراج  نابز  رب 
رد نامیپ  نیا  ادخ  هب  : » تفگ ساّبع  نبا  ماگنه  نیا  رد  يدش ! نامیا  اب  نانز  نادرم و  مامت  نم و  ربهر  الوم و  وت  بلاط ! وبا  دنزرف  يا  داب ،

يراعـشا تبـسانم  نیا  هب  هک  تساوخ  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  فورعم ، رعاش  تباث ، نب  ناّسح  و  دـنام »! دـهاوخ  همه  ندرگ 
َو ُمُکالْوَم  ْنَمَف  َلاقَف  ًایِدانُم  ِلوُسَّرلاـِب  ْعِمْـسا  َو  ٍّمُِخب  ْمُهُّیبَن  ِریدَْـغلا  َمْوَی  ْمِْهیِداـُنی  درک : زاـغآ  نینچ  ار  دوخ  فورعم  راعـشا  سپـس  دیارـسب ؛

ْنِم َُکتیـضَر  ینَّناَف  ٌّیَلَع  ای  ُْمق  َُهل  َلاقَف  ًایِـصاع  ِۀَـیالَْولا  یف  اّنِم  ِْقَلت  َْمل  َو  انُِّیبَن  َْتنا  َو  انالْوَم  َکُهلا  ایِماعَّتلا : َكانُه  اوُدـْبَی  َْمل  َو  اُولاقَف  ْمُکِّیبَن ؟
«1  » ًایِداعُم ًاِّیلَع  اداع  يذَِّلل  ْنُک  َو  ُهَِّیلَو  ِلاَو  َّمُهّللا  اعَد  َكانُه  اِیلاُوم  ٍقْدِـص  َعاْبتا  َُهل  اُونوُکَف  هُِّیلَو  اذـهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَمَف  ًایِداه  َو  ًاماما  يدـَْعب 
!. يردـقنارگ هدـنهد  ادـن  هچ  و  داد ، ادـن  اهنآ  هب  مخ »  » نیمزرـس رد  ریدـغ »  » زور رد  اهنآ  ِربمایپ  ینعی :  42 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ 

ربمایپ وت  تسام و  يالوم  وت  يادخ  دنتفگ : خساپ  ًاحیرص  ضامغا  یشوپمشچ و  نودب  اهنآ  و  تسیک ؟ امـش  ربمایپ  امـش و  يالوم  دومرف :
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دعب ار  وت  نم  اریز  زیخرب ، تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک . میهاوخن  یچیپرـس  وت  تیالو  شریذپ  زا  ام  یئام و 
رس زا  همه  امش  سپ  تسا ، وا  ربهر  الوم و  درم  نیا  میوا ، ربهر  الوم و  نم  سک  ره  دومرف : سپس  و  مدرک .» باختنا  ربهر  ماما و  مدوخ  زا 
وا نمشد  رادب و  تسود  ار  وا  تسود  اهلا ! راب  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماگنه ، نیا  رد  دینک . يوریپ  وا  زا  یتسار  قدص و 

. تسا هدمآ  عّیشت  نّنست و  لها  نادنمشناد  بتک  رد  هک  ریدغ  فورعم  ثیدح  زا  ياهصالخ  دوب  نیا  رادب ....  نمشد  ار 

یلیمکت ثحابم 

ریدغ ثیدح  رد  یلوم  تیالو و  ریسفت  . 1

رد هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فورعم  هلمج  میتسناد و  ًالامجا  ار  ریدغ  رتاوتم  ثیدح  ریدغ  ثیدح  رد  یلوم  تیالو و  ریسفت  . 1
رارصا ّتنس  لها  ناگدنسیون  زا  يرایسب  هچرگ  دزاسیم . نشور  ار  يرایـسب  قیاقح  ُهالْوَم » ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » تسا هدمآ  بتک  همه 

لوبق مه  ام  تسا ، نیمه  یلوم »  » فورعم یناعم  زا  یکی  اریز  دننک ، ریـسفت  روای » رای و  تسود و   » ینعم هب  اجنیا  رد  ار  یلوم »  » هک دـنراد 
الاب ثیدح  رد  یلوم »  » دـهدیم ناشن  هک  تسا  راک  رد  يدّدـعتم  نئارق  یلو  تسا . روای  رای و  تسود و  یلوم »  » یناعم زا  یکی  هک  میراد 

یتسود هلأسم  - 1 43 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا : نینچ  هدرشف  روط  هب  نئارق  نیا  دشابیم ؛ ربهر »  » و تسرپرس »  » و یلو »  » ینعم هب 
هب جایتحا  و  دـشاب ، هتـشاد  نایب  دـیکأت و  همه  نیا  هب  زاین  هک  دوبن  ياهدـیچیپ  ناهنپ و  یفخم و  بلطم  ناـنمؤم ، همه  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع 

. دشاب هتـشاد  ّتیعمج  زا  یپردیپ  ياهفارتعا  نتفرگ  ندـناوخ و  هبطخ  نازوس و  کشخ و  نابایب  طسو  رد  میظع  هلفاق  نآ  نتخاس  فّقوتم 
ُتانِمْؤُْملا َو  َنُونِمؤُْملا  َو  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  و  دنرگیدکی . ردارب  همه  نانمؤم  « 1  » ٌةَوْخا َنُونِمؤُْملا  اَمَّنِإ  دیوگیم : تحارص  اب  نآرق 

اب ناناملـسم  یتـسود  یمالـسا و  تّوخا  هک ، نیا  هصـالخ  دـنرگیدکی . راـی  ّیلو و  هنمؤم ، ناـنز  نمؤم و  نادرم  « 2  » ٍضَْعب ُءاِیلْوا  ْمُهُـضَْعب 
رب درک و  غیلبت  ار  نآ  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشاد و  دوجو  مالـسا  زاغآ  زا  هک  تسا  یمالـسا  لئاسم  نیرتیهیدب  زا  رگیدـکی 
نآ ياشفا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوش و  نایب  هیآ  رد  غاد  نحل  نیا  اب  هک  هدوبن  ياهلأـسم  تّوخا  هلأـسم  هوـالعب ، داـهن ؛ دـیکأت  نآ 

یلوا رتراوازـس و  امـش  دوـخ  زا  امـش  هب  تبـسن  نم  اـیآ  ْمُکِـسُْفنَأ ؛ ْنِم  ْمُِکب  یلْوا  ُتَْسل  َأ   » هلمج - 2 دـینک ) ّتقد  . ) دـنک ساسحا  يرطخ 
نامه : » دیوگب دهاوخیم  هکلب  درادن ، هداس  یتسود  کی  نایب  اب  یبسانت  چـیه  تسا ، هدـمآ  تیاور  نیا  نوتم  زا  يرایـسب  رد  هک  متـسین »!

يریسفت هنوگره  و  تسا ». تباث  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  متسه ، امش  تسرپرـس  اوشیپ و  مراد و  امـش  هب  تبـسن  نم  هک  يرایتخا  ّتیولوا و 
تبـسن امـش  زا  ْمُکِـسُْفنا ؛ ْنِم  ْمُِکب   » ریبعت هب  هّجوت  اب  ًاصوصخم  تسا ، ینیبعقاو  فاصنا و  زا  رود  دش ، هتفگ  هچنآ  زا  ریغ  هلمج ، نیا  يارب 

هک یکیربت  ًاـصوصخم  دـش ، هتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  یخیراـت  هعقاو  نیا  رد  مدرم  يوس  زا  هک  ییاـهکیربت  - 3 متسه ». یلوا  امـش  هب 
رد هک  تسا  هدوبن  تفالخ  بصن  هلأسم  زج   44 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  يزیچ  هلأسم  دهدیم  ناشن  دنتفگ ، وا  هب  رکب » وبأ   » و رمع » »

« دمحا  » ماما دنسُم »  » رد درادن . کیربت  تسا ، تباث  مومع  روطب  ناناملسم  همه  يارب  هک  یتسود ، مالعا  اریز  دشاب ؛ تینهت  کیربت و  روخ 
َو َتْحَبْصَأ  ٍِبلاط  یبَأ  َْنب  اَی  ًائینَه  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تانایب  نآ  زا  دعب  رمع  تسا : هدمآ 
اب نز  درم و  ره  يالوم  هک  یلاح  رد  يدرک  ماش  يدرک و  حبـص  بلاط ! یبأ  دنزرف  يا  وت  رب  داب  اراوگ  ٍۀَـنِمُؤم  َو  ٍنِمُؤم  ِّلُک  یلْوَم  َْتیَْـسمَأ 

: تفگ رمع  میناوخیم : هدرک ، رکذ  َکِّبَر » ْنِم  َْکَیلا  َلِْزنا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای   » هیآ لیذ  رد  يزار  رخف  هک  يریبعت  رد  « 1 ! » یتسه نامیا 
خیرات رد  درمشیم . نانمؤم  همه  يالوم  دوخ و  يالوم  ار  وا  رمع  بیترت ، نیا  هب  ٍۀَنِمُؤم » َو  ِنِمُؤم  ِّلُک  یلْوَم  َو  َيالْوَم  َتْحَبْصَأ  ََکل  ًائینَه  »

يا وت  هب  نیرفآ  نیرفآ ، « 2  » ٍِملْـسُم ِّلُک  یلْوَم  َو  َيالْوَم  َتْحَبْـصَأ  ٍِبلاط ! یبَأ  َْنب  ای  ََکل  َّخب  َّخب  هدمآ : تروص  نیا  هب  قوف  تیاور  دادـغب 
هک تسا  هدمآ  قعاوّصلا »  » و ریدـقلا » ضیف   » رد و  یتسه . یناملـسم  ره  يالوم  نم و  يالوم  هک  یلاح  رد  يدرک  حبـص  بلاط ! وبا  دـنزرف 

تسادیپ هتفگان  ««. 3  » ٍۀَنِمُؤم َو  ٍنِمُؤم  ِّلُک  الْوَم  ٍِبلاط  یبَأ  َْنب  اَی  َْتیَْسمَأ  : » دنتفگ مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ود  ره  رمع  رکب و  وبا  ار  کیربت  نیا 
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-4 تسین . راگزاس  تفالخ  ینعم  هب  تیالو  اب  زج  نیا  و  درادن ، یتافیرـشت  نینچ  تسا  رگیدـکی  اب  نانمؤم  همه  نایم  هک  ياهداس  یتسود 
نیا رب  يرگید  هاوگ  زین  نشور ، حیرـص و  تاریبعت  نآ  دـنلب و  ياوتحم  نومـضم و  نآ  اب  میدرک  لـقن  تباـث » نب  ناّـسح   » زا هک  يراعـشا 

45 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دیئامرف .) هعلاطم  ار  راعشا  نآ  رگید  راب   ) تسا ایوگ  هلأسم  نیا  رد  یفاک  هزادنا  هب  و  تسا ، اعّدم 

ریدغ ناتساد  دییأت  رد  جراعم  هروس  زا  یتایآ  . 2

یلوزن نأش  «، 1  » جراعم هروس  هّیلّوا  تایآ  لیذ  رد  ثیدح ، نایوار  نارّسفم و  زا  يرایسب  ریدغ  ناتساد  دییأت  رد  جراعم  هروس  زا  یتایآ  . 2
درک و بوصنم  تفالخ  هب  مخ  ریدغ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تسا : نینچ  شاهصالخ  هک  دناهدرک  لقن 

ناقفانم زا  هک  يرهف » ثراح  نب  نامعن  ، » دـیچیپ فارطا  رد  نآ  ربخ  هک  تشذـگن  يزیچ  ُهالْوَم » ٌِّیلَعَف  ُهـالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » دومرف وا  هراـبرد 
، میهدب وت  تلاسر  و  ادخ ، یگناگی  هب  تداهش  هک  يداد  روتـسد  ام  هب  وت  درک : ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  « 2  » دوب
هک نیا  ات  يدشن ، یضار  اهنیا  هب  یلو  میتفریذپ ، ار  اهنیا  همه  يداد ، تاکز  زامن و  جح و  داهج و  هب  روتسد  سپس  میداد ، تداهش  مه  ام 

هیحان زا  راک  نیا  ایآ  ُهالْوَم » ٌّیلَعَف  هالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » یتفگ يدرک و  بوصنم  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  یلع  هب  هراشا   ) ناوج نیا 
«. تسا ادـخ  هیحاـن  زا  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  ییادـخ  هب  مسق  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ادـخ ؟ يوـس  زا  اـی  هدوـب ، تدوـخ 
!« نارابب ام  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  تسا ، وت  هیحان  زا  تسا و  قح  نخـس  نیا  رگا  ادـنوادخ ، : » تفگ دـنادرگرب و  يور  ثراح » نب  ناـمعن  »

الاب رد  هچنآ  تشگ . لزان  ٍِعقاو » ٍباذَِـعب  ٌلئاس  َلَأَس   » هیآ هک  دوب  اجنیا  و  تشک . ار  وا  دـمآ و  دورف  شرـس  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  ناـهگان 
لها نارّسفم  زا  يرایسب  ار  نومـضم  نیمه  3 ؛»  » تسا هدـش  لقن  یناکـسح  مساقلا  وبأ  زا  نایبلا » عمجم   » رد هک  تسا  یتیاور  قباطم  دـمآ 

و « 1  » شفورعم ریـسفت  رد  یبطرق » : » دننام دناهدرک ، لقن  يرـصتخم  توافت  اب   46 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ثیداـحا  ناـیوار  ّتنس و 
زا رفن  یـس  زا  ار  تیاور  نیا  ریدـغلا ، باتک  رد  ینیما  هماـّلع  «. 3  » شریسفت رد  یبلعث  قاحـسإ  وبأ  و  « 2  » یناعملا حور  ریسفت  رد  یـسولآ 

خیش نیطمّسلا » ررد  « ؛ ینیومح نیطمّسلا » دئارف  « ؛» یبلح هریس  : » هلمج زا  دنکیم ، لقن  ترابع ) نیع  كردم و  رکذ  اب   ) ّتنس لها  ياملع 
؛ يوره دیبع  وبا  ظفاح  نآرقلا » بیرغ  ریـسفت  « ؛ یطویـس ریغّـصلا » عماج  حرـش  « ؛ یعفاش نیّدـلا  سمـش  رینملا » جارّـسلا  « ؛ يدـنرز دّـمحم 
اب ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لـئاضف  هک  یناثّدـحم  اـی  نارّـسفم  زا  یـضعب  رگید . ياـهباتک  یلـصوم و  شاّـقن  رکب  وبأ  رودّـصلا » ءافـش  ریـسفت  »

رانملا و ریـسفت  بحاص  هک  تسا  ریز  لاکـشا  راهچ  نآ  نیرتمهم  دـناهتفرگ ، لوزن  نأش  نیا  رب  یفلتخم  ياهداریا  دـنریذپیم  يدونـشخان 
: خساپ درادن . مخ  ریدغ  ناتساد  اب  یبسانت  و  تسا ، یّکم  جراعم  هروس  لّوا - داریا  دناهدرک : حرطم  قوف  تیاور  لقن  زا  دعب  رگید ، یضعب 
هب هک  میراد  دیجم  نآرق  رد  يدّدـعتم  ياههروس  تسا ، هدـش  لزان  هّکم  رد  نآ  تایآ  مامت  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  هروس  کی  ندوب  یّکم 

سکعب و  هدش ، لزان  هنیدم  رد  نآ  تایآ  زا  يدادعت  یلو  تسا ، هدش  هتـشون  یّکم  ناونع  تحت  اهنآرق  همه  رد  هدش و  هدـیمان  یّکم »  » مان
، لاثم ناونع  هب  تسا . هدـیدرگ  لزان  هّکم  رد  نآ  تایآ  زا  يدادـعت  یلو  هدـش ، تبث  یندـم »  » ناونع تحت  هک  تسا  نآرق  رد  ییاههروس 
رد یبطرق »  » نینچمه و  شفورعم ، ریـسفت  رد  يربـط »  » هتفگ قبط  نآ  لّوا  هیآ  هد  هک  یلاـح  رد  تسا ، یّکم  ياـههروس  زا  توبکنع  هروس 

یّکم هروس  ناونع  هب  هک  فـهک  هروـس  لّوا  هیآ  تفه  نینچمه  « 4 . » تسا هدش  لزان  هنیدم  رد  نادنمشناد ، زا  رگید  یـضعب  شریـسفت و 
47 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  « 5 . » رگید دّدعتم  دراوم  تسا و  هدش  لزان  هنیدم  رد  یطویـس  ناقتا  یبطرق و  ریـسفت  قبط  هدـش  هتخانش 

لوق قباطم  هک  هلداجم »  » هروس دننام  تسا ، یّکم  نآ  زا  یتایآ  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  هدرمش  یندم  ناونع  هب  ییاههروس  هک  هنوگنامه 
دراوم هک ، نیا  نخس  هاتوک  « 1 . » تسا هدش  لزان  هّکم  رد  نارّسفم ، زا  یـضعب  حیرـصت  قبط  نآ ، لّوا  هیآ  هد  یلو  تسا ، یندم »  » فورعم

رد دنـسیونیم ، ار  ناونع  نیمه  نآ  يالاب  اهنآرق  ریـسافت و  رد  هدش و  یفّرعم  یندم  ای  یّکم  ناونع  هب  ياهروس  هک  دوشیم  تفای  یناوارف 
- مود داریا  دشاب . نینچ  زین  جراعم  هروس  هک  درادن  یعنام  چـیه  نیاربانب ، تسا . هدـش  لزان  رگید  ياج  رد  نآ  تایآ  زا  یـشخب  هک  یلاح 

هّکم رد  ياهّرد  مان  حطبا  مینادیم  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  حطبا  رد  نامعن  نب  ثراح  هک  تسا  هدمآ  ثیدـح  نیا  رد 
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تایاور زا  یـضعب  رد  اهنت  حطبا  هب  ریبعت  ًالّوا ؛ خساپ : درادن . هنیدـم  هّکم و  هار  نیب  رد  ریدـغ  ناتـساد  زا  دـعب  هیآ  لوزن  اب  یبسانت  و  تسا ،
زین رگید  ياهاج  هنیدم و  رد  دوش و  يراج  نآ  زا  لیس  هک  تسا  يرازنـش  نیمز  يانعم  هب  ءاحطب  حطبا و  ًایناث ؛ تایاور . همه  رد  هن  تسا ،

زا تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  ًارارک  زین  تایاور  برع و  راعـشا  رد  هک  نیا  بلاج  و  دنمانیم ، ءاحطب  ای  حـطبا  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  یقطانم 
نآ ناـبز  زا  هدورـس ، مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  هـیثرم  رد  « 2 ( » صیب صیح و  هـب  فورعم  « ) نیّدـلا باهـش   » هـک یفورعم  راعــشا  رد  هـلمج 

َو يراسالا  َْلتَق  ُُمْتلَّلَح  َو  ُحَْـطبَأ  ِمَّدـلِاب  َلاس  ُْمتْکَلَم  اّمَلَف  ًۀَّیِجَـس  اّنِم  ُْوفَْعلا  َناکَف  انْکَلَم  دـیوگیم : نینچ  اهنآ ، نـالتاق  هب  باـطخ  ناراوگرزب 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  يزوریپ  هب  هراشا   ) میدرک تموکح  ام   48 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  « 3  » ُحَفْصَن اوُفْعَن و  يرْسالا  ِنَع  انْوَدَغ  اَملاط 

ریزارس حطبا  زا  نوخ  دیدش  زوریپ  امـش  هک  یماگنه  اّما  ربمایپ ) یمومع  وفع  نامرف   ) دوب ام  ترطف  هّیجـس و  وفع ، و  تسا ) هّکم  رد  هلآ  و 
لها ناگرزب  لتق  هک  تسا  حضاو  رپ  و  میدادیم . رارق  وفع  دروم  ار  ناریـسا  ام  هک  یلاح  رد  دیدرمـش ، لالح  ار  ناریـسا  لتق  امـش  دـش و 

زا یـضعب  يرآ  دشن ، هتخیر  ینوخ  زگره  هّکم  حـطبا  رد  و  دوب ، هنیدـم  هفوک و  البرک و  قارع و  رد  ًابلاغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب 
هّکم رانک  رد  حطبا  هک  یلاح  رد  دندیـشون ، تداهـش  تبرـش  دراد  هلـصاف  هّکم  زا  خسرف  ود  دودح  هک  ّخَـف »  » رد مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
ُعَّطَقُم ِِّیبَّنلا  َْتَیب  ادَغ  ْدَق  َو  ِعُوبُّرَلل  یسْفَن  ُّناَت  و  دیوگیم : مالسلا ، هیلع  نادیهـش  رالاس  نیـسح ، ماما  هیثرم  رد  ارعـش ، زا  رگید  یکی  تسا .

هللا یلـص  ربمایپ  هدـشناریو  ياههناخ  زا  هک  يراثآ  رد  نم  ناج  « 1  » یباوَر َو  ٍحِطابَأ  َْنَیب  ُهُوبَرَـض  الَبْرَک  یف  یفَطْـصُْملا  ِلِآل  ٌْتَیب  ِبانْطالا 
اهحـطبا و نایم  رد  هک  دوب  البرک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  زا  هک  ياهناـخ  هلمج  زا  دـنکیم ، هلاـن  هدـنام  یقاـب  هلآ  هیلع و 

نآ رد  حـطابا  ای  حـطبا  هب  ریبعت  هک  رگید  ناوارف  راعـشا  و  تسا .) دـنلب  هّپت  ینعم  هب  هیبار  و  رازنـش ، ینعم  هب  حـطبا   ) دوب هدـش  اپرب  اههیبار 
، تسا هّکم  رد  ياهطقن  حـطبا ، یناعم  زا  یکی  هک  تسا  تسرد  هک ، نیا  نخـس  هاتوک  تسین . هّکم  رد  صاخ  هقطنم  نآ  ینعم  هب  هدـمآ و 

. دشابیمن هطقن  نآ  هب  رصحنم  حطبا ، قادصم  موهفم و  ینعم و  یلو 

؟ تسا هنوگچ  نآ  زا  دعب  لبق و  اب  هیآ  نیا  طابترا  . 3

رذع هب  تسا ، هتفهن  هیآ  نیا  رد  هک  یتّیعقاو  زا  يریگهرانک  يارب  نارّسفم  زا  یـضعب  تسا ؟ هنوگچ  نآ  زا  دعب  لبق و  اب  هیآ  نیا  طابترا  . 3
تماما تفالخ و  تیالو و  هلأسم  اب  یبسانت  تسا ، باتک  لها  هرابرد  هک  دـعب ، لـبق و  تاـیآ  قایـس  هک : نیا  نآ  هدـش و  لّـسوتم  يرگید 

اب هک  یناسک  ماـمت  خـساپ : « 1 . » تسین راـگزاس  نآرق  تحاـصف   49 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  تغـالب و  اـب  یگناـگود  نیا  درادـن ،
لیلد نیمه  هب  تسا ، هدش  لزان  فلتخم  ياهتبسانم  هب  ًاجیردت و  نآرق  تایآ  هک  دننادیم  دنتسه  انشآ  نآرق  تایآ  يروآعمج  یگنوگچ 
نالف هرابرد  رگید  یشخب  تسا ، هوزغ »  » نالف هرابرد  نآ  زا  یشخب  دیوگیم ، نخس  یفلتخم  لئاسم  هرابرد  هروس  کی  هک  دوشیم  رایسب 

، میهد رارق  هّجوت  دروم  ار  رون  هروس  رگا  اًلثم  نینمؤم ؛»  » اب یشخب  و  دیوگیم ، نخس  نیقفانم »  » اب یشخب  تسا ، یمالسا  عیرـشت » مکح و  »
و ْکفا »  » ناتـساد و  انز » ّدـح   » يارجا ات  هتفرگ  داعم »  » و دـیحوت »  » زا تسا ، یبلطم  هب  رظان  مادـک  ره  هک  دراد  یفلتخم  ياهـشخب  مینیبیم 

هعومجم نایم  رد  دـنچ  ره  تسا ) نینچ  شیب  مک و  زین  نآرق  ینالوط  ياههروس  ریاس   ) اهنیا ریغ  و  باجح »  » و نیقفانم »  » هب طوبرم  لئاسم 
بـسح رب  ًاجیردـت و  نآرق  دـش : هتفگ  هک  تسا  نامه  هروس  ياوتحم  عّونت  نیا  لـیلد  دراد . دوجو  ماـع  یّلک و  دـنویپ  هروس ، کـی  ءازجا 

زا هک  ار ، يدحاو  عوضوم  هک  تسین  کیـسالک  باتک  کی  لکـش  هب  زگره  و  تسا ، هدـش  لزان  فلتخم  عیاقو  رد  اهترورـض و  اهزاین و 
نیملسم تماعز  تفالخ و  تایآ   51 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دنک *** . لابند  هدش ، نییعت  شیپ 

نید لامکا  هیآ   3

هراشا
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ُتیـضَرَو یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتاَو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکا  َمْوَْیلا  ِنْوَشْخاَو  ْمُهْوَشَْخت  الَف  ْمُِکنید  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا  نید  لاـمکا  هیآ   3
الَف ْمُِکنید  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْـیلا  نـید  لاـمکا  هـیآ   53 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  هیآ 3 » هدـئام ، هروس  ... » ًانید َمالْـسْالا  ُمَُکل 

، امش ِنییآ  ِلاوز )  ) زا نارفاک  زورما  ًانید ... َمالْـسْالا  ُمَُکل  ُتیـضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتا  َو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکا  َمْوَْیلا  ِنْوَشْخاَو  ْمُهْوَشَْخت 
مامت امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  و  مدرک ؛ لماک  ار  امـش  نید  زورما ، دیـسرتب ! نم  تفلاخم )  ) زا و  دیـسرتن ! اهنآ  زا  نیارباـنب ، دـندش ؛ سویأـم 

هیآ 3» هدئام ، هروس   .... » متفریذپ امش  ِنادواج )  ) نییآ ناونع  هب  ار  مالسا  و  مدومن ؛

ثحب يامنرود 

. تسا هدش  هدرمش  ناناملسم  يارب  یفطع  هطقن  هک  تسا ، هوکش  اب  گرزب و  رایسب  زور  کی  زا  نخس  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ثحب  يامنرود 
هچ زور ، نیا  یتسار  تسا . نآ  ناغمرا  راگدرورپ ، يدونـشخ  تیاضر و  یهلا و  ياهتمعن  ماـمتإ  نید ، لاـمکإ  نانمـشد ، سأـی  هک  يزور 

. دمآ دهاوخ  لاؤس  نیا  خساپ  هدنیآ  ياهثحب  رد  تسا ؟ هدوب  يزور 

ریسفت حرش و 

تمعن مامتا  نید و  لامکا  زور 

ات تثعب  يادتبا  زا  دونع  جوجل و  راّفک  مالـسا و  نانمـشد  دـنچ  ره  ْمُِکنید -» ْنِم  اوُرَفَک  نیذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا   » تمعن مامتا  نید و  لامکا  زور 
رد دندمآ و  مالسا  گنج   54 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هب  فلتخم  ياههبرح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگدـنز  ياهزور  نیرخآ 

نمـشد اهنت  هن  هک  تسا  هداد  خر  ياهثداـح  قوف  هیآ  لوزن  ماـگنه  رد  یلو  دـندوب ؛ هدـنیآ  هب  راودـیما  هدروخ  تسکـش  هک  ياهلحرم  ره 
سویأـم امـش  نید  يدوباـن  لاوز و  زا  هشیمه  يارب  راّـفک  نیارباـنب ، تسا . هدـش  دـیماان  مه  وا  هدـنیآ  دـیما  هکلب  هدروخ  ياهزاـت  تسکش 

ساره رد  راّفک  نانمشد و  زا  رگید  هتشگ ، لصاح  زور  نیا  رد  هک  گرزب ، يزوریپ  ترـصن و  نیا  اب  ِنوَشْخا -» َو  ْمُهْوَشَْخت  الَف  . » دنتـشگ
زا یلصا  رطخ  طیارش  نیا  رد  اریز  دیسرتب ؛ یهلا  رماوا  نیمارف و  اب  تفلاخم  زا  هکلب  دنکیمن ، دیدهت  ار  امش  يرطخ  اهنآ  هیحان  زا  دیشابن ،

هوکـش و اـب  زور  نیا  رد  یتَـمِْعن -» ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتا  َو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُتـْلَمْکا  َمْوَْـیلا  دریگیم » . تأـشن  دـنوادخ  زا  يرود  اهـسوه و  يوـه و 
ُمَُکل ُتیِـضَر  َو  . » دـش لماک  ماـمت و  ناناملـسم  امـش  رب  یهلا  ياـهتمعن  تشگ و  لـماک  داد  خر  هک  ياهثداـح  رثا  رب  امـش  نید  ّتیّمهارپ ،
نییآ ناونع  هب  ار  مالـسا  دـنوادخ  هک  تسا  ناوارف  يردـقب  هداتفا ، قاّفتا  نآ  رد  هک  ياهثداـح  زورما و  تمظع  هوکـش و  ًاـنیِد -» َمالْـسْالا 

. تسا هتفریذپ  یگشیمه 

؟ تسا هدوب  يزور  هچ  زور ، نآ 

هک تسا  يزور  لّوا : تسا . مهم  یگژیو  راـهچ  ياراد  دـیوگیم ، نخـس  نآ  زا  هفیرـش  هیآ  هک  يزور  تسا ؟ هدوـب  يزور  هـچ  زور ، نآ 
ناناملـسم رب  ار  شتمعن  دنوادخ  هک  تسا  يزور  موس : تشگ . نید  لامکا  هیام  هک  تسا  يزور  مود : دـش . راّفک  يدـیماان  سأی و  ثعاب 

نیا اـب  گرزب ، زور  نیا  یتسار  دـشاب . مدرم  یگـشیمه  نید  مالـسا ، نید  هک  دـش  یـضار  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  مراـهچ : درک . ماـمت 
رد قّمعت  لّمأت و  لّوا : هار  درک : یط  ناوتیم  ار  ریسم  ود  لاؤس ، نیا  خساپ  هب  ندیـسر  يارب  تسا ؟ هدوب  يزور  هچ  هناگراهچ ، ياهیگژیو 

دراو نآ  لیذ  رد  هک  یثیداحا  تایاور و  زا  رظن   55 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  عطق  اب  نآ ، نوماریپ  رّکفت  هعلاطم و  هیآ و  دوخ  نومضم 
اب هیآ  ریسفت  مود : هار  دشابیم . یجراخ  نئارق  اههناشن و  ریاس  نادنمـشناد و  ناثّدحم و  نارّـسفم و  راکفا  ءارآ و  زا  رظن  فرـص  اب  هدش و 

. دشابیم نارّسفم  تاّیرظن  ءارآ و  لوزن و  نأش  تایاور  زا  هدافتسا 
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یجراخ نئارق  نودب  هیآ  ریسفت  لّوا : هار 

رد تسا ؟ قیبطت  لباق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  ثداوح  زا  کـی  مادـک  اـب  هفیرـش  هیآ  یجراـخ  نئارق  نودـب  هیآ  ریـسفت  لّوا : هار 
لقع و رب  هیکت  اب  دـنوادخ و  زا  تناعتـسا  اب  اـم  تسا . هدرک  ناـیب  یموس  هّیرظن  یـسربط  موحرم  و  هّیرظن ، ود  يزار  رخف  لاؤس  نیا  خـساپ 

نیا دوشن ، دراو  ناهج  نیملـسم  تدـحو  هب  ياهبرـض  یملع ، ثحب  حرط  نیع  رد  هک  ياهنوگ  هب  تاساسحا و  بّصعت و  زا  رودـب  قطنم و 
هملک هک  تسا  نیا  هدرک  حرطم  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  هک  یتاّیرظن  زا  یکی  لّوا : هّیرظن  مینکیم . یـسررب  ار  هناگهس  تاّیرظن 

ياـنعم هب  اـجنیا  رد  موـی »  » هک ینعم  نیدـب  دراد ، يزاـجم  ياـنعم  هکلب  تسا ، هتفرن  راـک  هب  دوـخ  یقیقح  ياـنعم  رد  هیآ  نـیا  رد  موـیلا » »
هکلب درادن ، ياهژیو  هثداح  صاخ و  زور  هب  رظن  هیآ  هّیرظن ، نیا  قبط  نامز . زا  هاتوک  هعطق  کی  هن  تسا ؛ نامز » زا  ههرب  کی   » و نارود » »

رد موی »  » هملک لامعتـسا  هک  ًاصوصخم  دهدیم ، ربخ  راّفک  يدیماان  سأی و  نارود  ندیـسر  ارف  مالـسا و  تمظع  نارود  زاغآ  عورـش و  زا 
یناوج نارود  ینعی  مدـش » ریپ  زورما  مدوب و  ناوج  زورید  : » دوشیم هتفگ  هک  نیا  لثم  تسا ؛ فراـعتم  مدرم  نیب  رد  يزاـجم  ياـنعم  نیا 

حضاو و هّیرظن  نیا  خـساپ  یلو  تسا ! هتـشگ  ریپ  زورما  هدوب و  ناوج  هتـشذگ  زور  ًاتقیقح  هک  نیا  هن  دیـسر - ارف  يریپ  نارود  تشذـگ و 
يزاجم يانعم  نیا  يارب  ینـشور  هنیرق  هچ  يزار  رخف  ياقآ  دراد . ینـشور  هنیرق  هب  زاین  یقیقح ، ریغ  يزاجم و  ياـنعم  اریز  تسا ؛ نشور 

صاخ و  56 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  زور  نآ و  یقیقح  ياـنعم  هفیرـش ، هیآ  رد  زورما » مویلا ؛  » زا روظنم  مود : هّیرظن  دـنکیم ؟ هئارا 
هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ّجح  رفس  نیرخآ  عادولا ، ۀّجح  هفرع  زور  دشابیم . هدعقلا ، يذ  هام  متـشه  هفرع ، زور  زور ، نآ  تسا و  ینّیعم 
مهن لاس  هفرع  اب  ترجه  مهد  لاس  هفرع  زور  رگم  اریز  تسین ، هدننکعناق  زین  هّیرظن  نیا  نکل  و  دش . عقاو  ترجه  مهد  لاس  رد  هک  هلآ  و 

نآ زا  تمظع  نیا  اب  روطچ  سپ  هدادن ، خر  نآ  رد  یّصاخ  هثداح  رگا  تسا !؟ هدومن  زاتمم  ار  نآ  هک  هتشاد  یتوافت  هچ  ترجه  متـشه  و 
چیه هک  نیا  هجیتن  تسین . شریذپ  لباق  تابّـصعت ، تاساسحا و  زا  رودب  میلـس و  لقع  اب  مه  هّیرظن  نیا  هک ، نیا  هصالخ  تسا !؟ هدش  دای 

، هعیـش يوق  تسدربز و  نارّـسفم  زا  یکی  یـسربط ، موحرم  موس : هّیرظن  دنکیمن . شاف  ار  هیآ  رد  هتفهن  زار  يزار ، رخف  هّیرظن  ود  زا  کی 
هعیش و نارّـسفم  مامت  لوبق  دروم  هک  دنکیم  لقن  هیآ  دروم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  ریـسفت  يزار ، رخف  هّیرظن  ود  ّدر  لقن و  زا  سپ 

بلج بجوم  دوب و  راّفک  هدننک  دیماان  هک  هوکـش ، اب  زور  نآ  زا  روظنم  هک  دندقتعم  هّیرظن  نیا  نارادـفرط  تساهنآ . نادنمـشناد  ءاملع و 
؛ تسا ریدغ  دیعـس  دیع  زور  ترجه ، مهد  لاس  هّجحلا  يذ  مهدـجیه  زور  تشگ ، لماک  راگدرورپ  تمعن  نید و  تشگ و  یهلا  تیاضر 

تیـالو هب  ار  مالّـسلا » اـمهیلع   » بلاـط یبأ  نب  ّیلع  راـگدرورپ ، ناـمرف  يارجا  ياتـسار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هک  يزور 
هفیرـش هیآ  ياوتحم  نومـضم و  اـب  هّیرظن  نیا  اـیآ  لاؤس : درک . مـالعا  ناناملـسم  همه  هب  ار  ترـضح  نآ  تفـالخ  ًامـسر  درک و  بوصنم 

لباق ریدغ  هثداح  رب  اًلماک  هفیرـش  هیآ  هک  دید  میهاوخ  مینک ، تواضق  اهیروادـشیپ  نودـب  فاصنا و  هدـید  اب  رگا  خـساپ : تسا ؟ راگزاس 
زا دعب  هصالخ  تازرابم و  اهینکفاهقرفت ، اهیـشاپمس ، اهگنج ، اههئطوت ، مامت  رد  یماکان  زا  سپ  مالـسا  نانمـشد  ًالّوا : اریز : تسا . قیبطت 
نآ لاحترا  زا  سپ  دورب و  ایند  زا  ربمایپ  هک  نیا  نآ  دـندوب و  هتـسب  لد  زیچ  کی  هب  اـهنت  دنتـشاد ، مالـسا  وحم  يارب  هک  ییاهـشالت  ماـمت 

هدرکن نییعت  دوخ  يارب  ینیـشناج  یمـسر  روطب  زین  نونکات  دوشب و  وا  نیـشناج  ات  درادـن  يرـسپ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ًاـصوصخم  ترـضح 
نآ دـندید  یتقو  اّما  دـننک . دراو  مالـسا  رب  ار  ییاـهن  هبرـض  دنـسرب و   57 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  دوـخ  يوزرآ  هب  دـنناوتب  تـسا ،

، نیرتملاع ناناملسم ، ریظن  مک  هوبنا و  ّتیعمج  نیب  رد  مخ و  ریدغ  يارحص  رد  ترجه ، مهد  لاس  هّجحلا  يذ  مهدجه  زور  رد  ترـضح 
اهنت دندید و  هتفر  داب  ار  شیوخ  ياهوزرآ  درک ، باختنا  دوخ  ینیشناج  هب  ار  مالـسا  ناهج  درف  نیرتدنمورین  نیرتهاگآ و  نیرتدنمتردق ،

ریس هب  هکلب  دنامن ، مامتان  عطق و  تّوبن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  باختنا  اب  ًایناث : دندش . سویأم  مالسا  يدوبان  زا  دش و  هتسب  اهنآ  دیما  هنزور 
هیلع یلع  باختنا  اب  دـنوادخ  نیارباـنب ، تسا ؛ نید  لاـمک  ثعاـب  هجیتن  رد  تّوبن و  هدـننک  لـیمکت  تماـما  اریز  داد ، همادا  دوخ  یلماـکت 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  سپ  ناملـسم  نیرت  ملاع  نیرت و  هاگآ  نیرت ، دنمورین  هک  یتّیـصخش  ناناملـسم ، هفیلخ  ناونع  هب  مالـسلا ،
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. دـش لیمکت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  يربهر  تماما و  بصن  اب  راـگدرورپ  ياـهتمعن  ًاـثلاث : درک . لـماک  ار  دوخ  نید  دوب ، هلآ 
يوگخـساپ هراومه  دـیاب  متاخ  نید  دـش ، دـهاوخن  متاخ  ریگارف و  یناهج  نید  کی  يربهر  تماما و  نودـب  مالـسا  کـش  نودـب  ًاـعبار :

هفیرـش هیآ  ریـسفت  هک ، نیا  هجیتن  تسین . ریذپناکما  نامز  ره  رد  موصعم  یماما  دوجو  نودب  نیا ، دـشاب و  اهنامز  مامت  رد  مدرم  ياهزاین 
. دشابیم لوبق  لباق  ریسفت  اهنت  هکلب  تسا ؛ یلوبق  لباق  ریسفت  ریدغ ، هثداح  هب 

؟ تسیچ نید  لامکا  زا  روظنم 

زا روظنم  - 1 تسا : هدـش  حرطم  هّیرظن  هس  زین  ْمُکَنید )...  ْمَُکل  ُْتلَمْکا  َمْوَْیلا   ) هیآ زا  شخب  نیا  ریـسفت  رد  تسیچ ؟ نید  لامکا  زا  روظنم 
نکل و  تشاد . دهاوخن  دوجو  ینوناق  ألخ  مالسا  رد  رگید  نآ  زا  سپ  دش و  لماک  مالسا  نیناوق  زور  نآ  رد  ینعی  تسا ؛ نیناوق » «، » نید »

نیناوق لیمکت  ثعاب  هک  داد  خر  یّـصاخ  هثداح  مهم و  نوناـق  هچ  زور  نآ  رد  رگم  هک : دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  هّیرظن  نیا  هب  خـساپ  رد 
زا روظنم  هک  دندقتعم  یخرب  - 2 58 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا ). هیآ  نیا  رگنشور  یساسا و  هتکن  لاؤس  نیا  هب  خساپ  ( ؟ دش یهلا 
هب تغل  رد  نید »  » ًاعقاو ایآ  یلو  درک . لماک  ار  امـش  ّجـح  دـنوادخ  هوکـش ، اـب  صاـخ و  زور  نآ  رد  ینعی  تسا ؛ جـح  قوف ، هیآ  رد  نید 

حیحص مود  لامتحا  هک  تسا  نشور  تسا ؟ نآ  زا  یـشخب  ّجح »  » هک تسا  لامعا »  » و دئاقع »  » زا ياهعومجم  نید  ای  تسا ؟ جح »  » يانعم
رد دنوادخ  هک  دوب  نیا  هب  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  هیآ و  نومـضم  قّقحت  - 3 تسا . یلیلدیب  ریسفت  جح »  » هب نید »  » ریـسفت ربانب  تسا ،

مادک تسا !؟ حیحص  نخس  نیا  ایآ  یلو  دومن . هاتوک  اهنآ  رـس  زا  ار  نانمـشد  ّرـش  درک و  زوریپ  بلاغ و  نانمـشد  رب  ار  نیملـسم  زور  نآ 
هنیدم و دایدوهی  دندش ؛ ناناملسم  میلـست  هّکم  حتف  ماگنه  هب  ترجه ، متـشه  لاس  رد  هک  برع  ناکرـشم  دش ؟ سویأم  بولغم و  نمـشد 

هدودـحم زا  اـی  دـنتفریذپ و  ار  تسکـش  بازحا  ربـیخ و  گـنج  رد  لـبق  اـهلاس  هک  ریـضّنلا  ینب  عاـقنیق و  ینب  هظیرق و  ینب  لـئابق  ربـیخ و 
مهد لاس  زا  لبق  مالسا  نانمشد  مامت  نیاربانب ، دندرک ؛ ءاضما  حلص  دادرارق  ناناملسم  اب  زین  نایحیسم  دندرک ، ترجه  یمالـسا  تموکح 

هدشن فرطرب  زونه  دندزیم ، رجنخ  تشپ  زا  دـندوب و  نید  نانمـشد  نیرت  كانرطخ  هک  نیقفانم ، رطخ  هلب ، دـندوب . هدـش  میلـست  ترجه 
زا لّوا ، هیرظن  رد  هدش  حرطم  لاؤس  دننامه  هک  تسا  یخـساپیب  لاؤس  نیا  زاب  دندش ؟ دیماان  دندروخ و  تسکـش  اهنآ  هنوگچ  یلو  دوب .

ار تالاؤس  نیا  مامت  خـساپ  تشذـگ - هک  روطناـمه  هعیـش - ياـملع  ریـسفت  اـّما  تسا . هدـشن  هداد  نآ  هب  یباوج  نازادرپهیرظن  نیا  يوس 
، ریسفت نیرتهب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ینیشناج  تیالو و  هلأسم  مخ و  ریدغ  هعقاو  يرآ ، دشخبیم . هیآ  هب  یّصاخ  ییانشور  دهدیم و 

تایآ تشگ . دـیماان  اهنآ  ياهدـیما  دـنکفا و  هیاس  ناقفانم  رب  سأی  دادـخر ، نیا  اب  اریز  تسا ؛ هفیرـش  هیآ  نیا  حیحـص  ریـسفت  اـهنت  هکلب 
59 ص : نآرق ، رد  تیالو 

يزار رخف  زا  بلاج  یفارتعا 

ۀیآلا هذـه  تلزن  اّمل  ّهنا  راثآلا  باحـصا  لاق  دـیوگیم : ّتنـس ، لها  تسد  ربز  فورعم و  رّـسفم  يزار ، رخف  يزار  رخف  زا  بلاـج  یفارتعا 
ةدایز و اهدعب  ۀعیرّشلا  یف  لصحی  مل  ًاموی و  نینامث  نینثا و  وا  ًاموی  نینامث  ًادحا و  ّالا  اهلوزن  دعب  رمعی  مل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  یلع 
زا شیب  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  دنراد  رظن  قاّفتا  ناثّدحم  ناخّروم و  ۀّتبلا  لیدبت  خسن و ال  ال 

يزیچ دشن و  هدوزفا  مالسا  ماکحا  رب  يزیچ  هام ) هس  زا  رتمک   ) تّدم نیا  رد  و  دیـشکن ) لوط  مه  هام  هس  یّتح   ) درکن رمع  زور  ای 82   81
داتشه و ای  کی ، داتشه و  قوف  هفیرـش  هیآ  يزار  رخف  هتفگ  قبط  « 2 . » تفای نایاپ  يراذگنوناق  و  « 1  » دشن هتساک ) و   ) خسن زین  ماکحا  زا 
هک درکیم  هبـساحم  ناوتیم  نخـس  نیا  هب  هّجوت  اب  تسا . هدـش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تمحر  ربمایپ  رابفـسا  تلحر  زا  لبق  زور ، ود 

لها مینادـب ، ار  ترـضح  نآ  تلحر  خـیرات  تسا  مزـال  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب  تسا . هدوب  یناـمز  هچ  قوف  هفیرـش  هیآ  لوزن  زور 
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رد تیالو  تایآ  زور  رد  ًاقاّفتا  تسا و  هدـمآ  ایند  هب  لّوالا  عیبر  مهدزاود  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هک  دـندقتعم  ّتنس 
ینیلک موحرم  هلمج  زا  دراد ، ینارادفرط  زین  هعیش  ءاملع  نیب  رد  هّیرظن  نیا  هّتبلا  دندومرف . تلحر  زین  لّوالا  عیبر  مهدزاود   60 ص : نآرق ،

، ترـضح تدالو  خیرات  دنچ  ره  « 1  » تسا هدوب  لّوالا  عیبر  مهدزاود  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاـفو  خـیرات  هک  تسا  دـقتعم 
بقع هب  لّوالا  عیبر  مهدزاود  زا  زور  ود  داتشه و  ای  زور ، کی  داتشه و  دیاب  نیاربانب  دشابیم . لّوالا  عیبر  مهدفه  هعیش  نیب  روهـشم  قبط 

یس ار  هام  ود  دیاب  دوشیمن ، مه  زور  هن  تسیب و  هک  هنوگنامه  دوشیمن ، زور  یس  مه  رس  تشپ  هام  هس  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  و  میدرگرب .
ار مّرحم  رفـص و  هام  ود  رگا  میریگب . رظن  رد  زور  یـس  ار  هام  کـی  زور و  هن  تسیب و  ار  هاـم  ود  اـی  زور ، هن  تسیب و  ار  هاـم  کـی  زور و 

نیا هب  هّجوت  اب  ددرگیم و  زور  داتفه  لّوالا  عیبر  هاـم  زور  هدزاود  هفاـضا  هب  هک  دوشیم  زور  ًاـعمج 58  میریگب ، رظن  رد  زور  هن  تسیب و 
هدزاود رـسک  اب  دوش ، زور  رود  داتـشه و  ات  میدرگیم  رب  بقع  هب  رگید  زور  هدزاود  میریگب  رظن  رد  زور  یـس  ار  هّجحلا  يذ  هام  دیاب  هک 

ّتنس لها  املع  هّیرظن  قفاوم  هک  هبساحم ، نیا  قبط  نیاربانب  میـسریم . تسا  ریدغ  دیع  زور  هک  هام  نیا  مهدجه  هب  هّجحلا  يذ  هام  زا  زور 
دیع زا  سپ  زور  اب  فداصم  میهد  رارق  مه  زور  کی  داتشه و  ار  رایعم  رگا  هفرع ! زور  هن  دوشیم ، ریدغ  هب  طوبرم  قوف  هفیرش  هیآ  تسا ،

میریگب رظن  رد  زور  یس  ار  مرحم  رفص و  هام  ود  رگا  و  درادن . نآ  اب  یگنهامه  چیه  دراد و  يدایز  هلـصاف  هفرع  زور  زا  و  دوشیم . ریدغ 
لوزن نامز  ۀجحلا  يذ  متسیب  زور ، کی  داتشه و  قبط  ۀجحلا و  يذ  مهدزون  زور ، ود  داتـشه و  قبط  زور ، هن  تسیب و  ار  هّجحلا  يذ  هام  و 
هثداح نآ  هب  رظان  هتـشگ و  لزان  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ینیـشناج  ریدغ و  هعقاو  زا  سپ  زور  ود  ای  کی  هفیرـش  هیآ  ینعی  دوشیم ، هیآ 

اب طابترا  رد  هفیرـش  هیآ  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  نئارق  هک ، نیا  هجیتن  تشاد ! دـهاوخن  هفرع  زور  اب  یطابترا  چـیه  تسا و  یخیراـت  ّمهم 
موس هیآ  يادتبا  لاؤس :  61 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا . هتـشگ  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا ، ریما  ترـضح  تفالخ  تیـالو و 
طسو رد  و  « 2  » تسا نآ  مکح  ترورض و  رارطضا و  زا  نخـس  نآ ، ياهتنا  رد  و  « 1  » دیوگیم نخس  مارح  اهتشوگ  نوماریپ  هدئام  هروس 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ینیـشناج  تماما و  تیالو و  هلأسم  نیب  یبسانت  هچ  تسا . هدمآ  نایم  هب  تماما  تیالو و  زا  نخـس  بلطم ، ود  نیا 
، هیآ زا  ثحب  دروم  تالمج  هک  دوشیمن  يدهاش  دوخ  نیا  ایآ  دراد ؟ دوجو  ترورض  رارطـضا و  مکح  مارح و  ياهتـشوگ  هلأسم  و  هلآ ،

میظنت کیسالک  باتک  کی  تروص  هب  دیجم  نآرق  تایآ  خساپ : دیامنیم ؟ بیقعت  ار  يرگید  بلطم  هتـشادن و  تیالو  ثحب  هب  یطابترا 
تبث هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  هب  یئاهیئاجهباج ) تارییغت و  اب  هاگ  و   ) تشگیم لزان  هک  یلکـش  نامه  هب  هکلب  تسا ، هدـشن 
مارح ياهتـشوگ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یتالاؤس  رطاخ  هب  ثحب  دروم  هیآ  ردص  تسا  نکمم  نیاربانب  دـشیم ،

ناگدنـسیون باّتُک و  هتـشگ و  لزان  ثحب  دروم  هیآ  هدمآ و  شیپ  ریدغ  هعقاو  یتّدم  زا  دعب  و  دشاب ، هدش  لزان  ریدغ  هعقاو  زا  لبق  هدـش ،
نآ مکح  هداد و  خر  نآ  قیداصم  زا  یقادـصم  ای  رارطـضا  هلأسم  سپـس  دنـشاب . هدرک  تبث  مارح  ياهتـشوگ  مکح  لابند  هب  ار  نآ  یحو 

، قوف هتکن  هب  هّجوت  اب  نیاربانب ، دنـشاب ، هدرک  تبث  هیآ  طسو  تمـسق  لابند  هب  تسا  رارطـضا  مکح  يواح  هک  ار  هیآ  لـیذ  هدـش و  لزاـن 
یتالاکشا تاهبش و  زا  يرایسب  هتکن ، نیا  هب  هّجوت   62 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دنشاب . هتشاد  مه  اب  یّصاخ  بسانت  تایآ  تسین  مزال 

نیرخآ هدئام ، هروس  موس  هیآ  هک  دش  هتفگ  لبق  ياهثحب  رد  رگید : لاؤس  دنکیم . لح  ار  ددرگیم  حرطم  دیجم  نآرق  تایآ  نوماریپ  هک 
مزـال نیناوق  تارّرقم و  هعومجم  دـش و  لـماک  نید  هیآ ، نیا  لوزن  اـب  تشگ و  لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رب  هک  دوب  ياهیآ 

« ترورـض رارطـضا و   » مکح هیآ ، نامه  لیذ  رد  ثحب و  دروم  هیآ  زا  سپ  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  تشگ ؛ لزان  ربماـیپ  رب  لـماک  روطب 
دیدج نوناق  نیا  سپ  دـهدیم ، نآ  نیناوق  تارّرقم و  نید و  لامکا  زا  ربخ  تسا و  هیآ  نیرخآ  نید ، لامکا  هیآ  رگا  تسا ؟ هدـش  حرطم 

رارطـضا هلأسم  هک  نیا  لّوا : باوج  تفگ : خساپ  ناوتیم  تروص  ود  هب  لاکـشا  نیا  زا  خـساپ : تسا ؟ هدـش  لزان  نآ  زا  سپ  هک  تسیچ 
مکح نیا  اریز  تسا . يدیکأت  مکح  کی  هکلب  تسین ؛ يدیدج  هزات و  مکح  هدـمآ  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  رد  هک  یگنـسرگ ، ای  یطحق  رد 
ُدِجَأال ُْلق  میناوخیم : تسا ، یّکم  هروس  کی  هک  ماـعنا ، هروس  هیآ 145  رد  فلا - تسا : هدـمآ  نآرق  هیآ  هس  رد  قوف ، هیآ  لوزن  زا  لـبق 

ِنَمَف ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِها  ًاقِْـسف  َْوأ  ٌسْجِر  ُهَّناَف  ٍریْزنِخ  َمَْحل  َْوأ  ًاحوُفْـسَم  ًامَد  َْوأ  ًۀَْـتیَم  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهُمَعْطَی  ٍمِعاـط  یلَع  ًاـمَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوا  اـم  ِیف 
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ای دشاب ، رادرم  هک  نیا  زجب  مباییمن ؛ یمارح  ياذغ  چیه  هدش ، یحو  نم  رب  هچنآ  رد  وگب : ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َکَّبَر  َّناَف  ٍداع  الَو  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْضا 
مان  ) ادخ ِریغ  مان  ندیرب ، رـس  ماگنه  هانگ ، هب  هک  یناویح  ای  دندیلپ ، اهنیا  هک  كوخ  تشوگ  ای  هتخیر ، نوریب  ناویح ) ندـب  زا   ) هک ینوخ 
دنک يور  هدایز  ای  دشاب و  تّذل  ناهاوخ  هک  نآ  یب  دوش ، تامّرحم ) نیا  ندروخ  هب   ) رطـضم هک  یـسک  اّما  تسا . هدـش  هدرب  نآ  رب  اهتب )

هّکم و رد  هک  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  دـینکیم  هظحالم  هک  هنوگنامه  تسا .» نابرهم  هدـنزرمآ و  تراگدرورپ ، اریز  تسین ؛) وا  رب  یهاـنگ  )
زا یتمسق  هک  لحن ، هروس  هیآ 115  رد  ب - تسا . هدمآ  رارطضا  مکح  هتـشگ ، لزان  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه  زا  لبق 

َمَْحلَو َمَّدلاَو  َۀَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمِّرَح  امَّنا  تسا : هدمآ  نینچ  هدش ، لزان   63 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هنیدم  رد  نآ  زا  یتمسق  هّکم و  رد  نآ 
مان اب  ار  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ ، رادرم ، اهنت  دنوادخ ، ٌمیحَر  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّناَف  ٍداع  الَو  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِها  امَو  ِریْزنِْخلا 

ار اهنآ  ادخ  ، ) دنیامنن دح  زا  يّدعت  زواجت و  هک  یلاح  رد  دنوش ، راچان  هک  یناسک  اّما  تسا ؛ هدرک  مارح  امـش  رب  دناهدیرب ، رـس  ادخ  ریغ 
هدمآ رارطـضا  مکح  زین  هتـشگ ، لزان  ثحب  دروم  هیآ  زا  لبق  هک  قوف ، هفیرـش  هیآ  رد  تسا . نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  هک ) ارچ  دشخبیم ؛

؛ تسا هدمآ  رارطضا  مکح  زین  دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  هنیدم  رد  ترجه  لئاوا  رد  هک  هرقب ، هروس  هیآ 173  رد  ج - تسا .
لبق رارطـضا  مکح  هک ، نیا  هجیتن  مینکیم . رظن  فرـص  نآ  رارکت  زا  یکدنا ) توافت  اب  هّتبلا   ) تسا لبق  هیآ  هیبش  هیآ ، نیا  هک  اجنآ  زا  و 

لامکا هیآ  اب  یتافانم  تسین و  يدـیدج  مکح  هدـمآ  روبزم  هیآ  رد  هچنآ  نیارباـنب  « 1 ، » تسا هدـمآ  نآرق  هیآ  هس  رد  ثحب  دروـم  هیآ  زا 
دیجم نآرق  تایآ  مود : باوج  دشن . لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  يدیدج  نوناق  چـیه  نید  لامکا  هیآ  زا  سپ  درادـن و  نید 
ناونع هب  تسا ، هدش  نیودت  یّصاخ  کبس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  روتـسد  قبط  هکلب  تسا  هدشن  يروآعمج  لوزن  بیترت  هب 
لزان هدـئام ) هروس  موس  هیآ   ) ثحب دروم  هیآ  زا  لبق  نیقی  هب  َکِّبَر »...  ْنِم  َْکَیلا  َلِْزنا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیا  اـی  : » هدـئام هروس  هیآ 67  لاثم 

نید لامکا  هیآ  زا  لبق  مه  رارطـضا  مکح  هک  درادن  یعنام  نیاربانب ، تسا ؛ هدـیدرگ  تبث  نآ  زا  سپ  نیودـت  ماگنه  هب  یلو  تسا ، هدـش 
64 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دشاب . هدیدرگ  تبث  هفیرش  هیآ  نآ  زا  سپ  نیودت ، ماگنه  هب  یلو  دشاب ، هدش  لزان 

تایاور هیاس  رد  هیآ  ریسفت  مود : هار 

ینیما هماّلع  موحرم  تسا . ناوارف  هدـش ، دراو  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  هک  یتایاور  ثیداحا و  تایاور  هیاس  رد  هیآ  ریـسفت  مود : هار 
يو تسا . هدرک  ثحب  ریدـغ  هعقاو  نوـماریپ  ياهدرتـسگ  تروـص  هب  « ، 1  » ریدـغلا شریظنیب ، دنمـشزرا و  باـتک  رد  هیلع » هَّللا  ناوضر  »

«2 « » نیعبات  » زا رفن  داتـشه  زا  نیا ، رب  هوالع  دنکیم ؛ لقن  ربمایپ  هباحـص  زا  رفن  هد  دصکی و  زا  یقیقحت ، باتک  نیا  رد  ار ، ریدـغ  ثیدـح 
دصیـس و زا  ار  ریظن  مک  گرزب و  هثداح  نیا  هب  طوبرم  ثیداحا  ریدـغلا  دـنمناوت  هدنـسیون  دـنکیم ؛ لقن  ار  ریدـغ  دنمـشزرا  ثیدـح  زین 

هّجوت لباق  هتکن  اّما  تسا ؛ هعیـش  زا  رگید ، یتمـسق  ّتنـس و  لها  زا  نآ ، زا  یتمـسق  هک  ییاهباتک  تسا ؛ هدرک  لقن  فلتخم  باتک  تصش 
هفیرـش هیآ  نیا  لوزن  هرابرد  هک  یتایاور  اهنت  هکلب  دوشیمن ، ام  ثحب  هب  طوبرم  ریدـغ  هوکـشرپ  هثداح  هب  طوبرم  تاـیاور  ماـمت  هک  نیا 
هدزناش قوف  باتک  رد  ینیما  هماّلع  گرزب  قّقحم  اهنت  تسین و  مک  زین  یتایاور  نینچ  دادعت  ًاقاّفتا  تسام و  ثحب  اب  طبترم  دـنکیم  ثحب 
روشک رد  تسا و  ّتنس  لها  ياملع  زا  هک  یطویـس ، - 1 دینک : هّجوت  تایاور  نیا  زا  یخرب  هب  « 3 . » تسا هدرک  لـقن  هنیمز  نیا  رد  تیاور 
دیعـس وبا  : » تسا هدرک  لـقن  شیوخ  باـتک  رد  ار  ریز  تیاور  دوشیم ، بوـسحم  يربـتعم  ناـسنا  ّتنـس  لـها  دزن  رد  هتـسیزیم و  رـصم 

: ِۀَیْآلا ِهِذِهب  ُلیئَْربِج  َطَبَه  ِۀَیالِْولِاب ، َُهل  يدانَف  ٍّمُخ  ِریدَغ  َمْوَی  مالـسلا  هیلع  ًاِّیلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َبَصَن  اََّمل  دیوگیم : يردـخ 
، مخ ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هـک  یماـگنه   65 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  ْمُکَنید »...  ْمَُـکل  ُتـْلَمْکا  َمْوَْـیلا  »

يارب ار  قوف  هیآ  دش و  لزان  لیئربج  درک ، مالعا  نینمؤم  رب  ار  وا  تیالو  درک و  بوصنم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
دروم رد  ثحب  دروم  هیآ  تسا و  مخ  ریدـغ  زور  مویلا »  » زا روظنم  هدـش ، لقن  ّتنـس  لـها  دوخ  زا  هک  تیاور ، نیا  قبط  « 1 . » دروآ ربمایپ 
دروم يوار  هک  هریره ، وـبا  زا  ار  يرگید  تیاور  یّنـس  دنمـشناد  ناـمه  - 2 تسا . هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  تیـالو و 
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ِيذ ْنِم  َرَـشَع  ینامَث  ُمْوَی  َوُه  َو  ٍّمُخ  ِریدَغ  َمْوَی  ناک  اََّمل  دیوگیم : هریره  وبا  تیاور  نیا  قبط  دنکیم . لقن  تسا ، ّتنـس  لها  دزن  رد  یلوبق 
هک یماگنه  « 2  ...« » ْمُکَنید و ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : » ُهَّللا َلَْزناَف  ُهـالْوَم ، ٌِّیلَع  اذـهَف  ُهـالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َلاـق  ِۀَّجَْحلا ،

نیا متسه ، وا  يالوم  نم  هک  یسک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیـسر ، ارف  تسا ، هّجحلا  يذ  مهدجه  زور  هک  ریدغ ، دیع  زور 
هک هچنآ  رب  ینـشور  هب  زین  تیاور  نیا  دـش . لزان  نید  لامکا  هیآ  سپـس  تسوا » يـالوم  رگید ) یلع  هن  بلاـط ، یبأ  نب  ّیلع  ینعی   ) یلع

باتک رد  تسا ، « 3  » هتـسیزیم مجنپ  نرق  رد  هک  ّتنـس  لها  ياملع  زا  رگید  یکی  يدادـغب ، بیطخ  - 3 دراد . تلـالد  تسا  ثحب  دروم 
ِيذ ْنِم  َةَرَشَع  َنامَث  َمْوَی  َماص  ْنَم  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاق  دنکیم : تیاور  نینچ  هریره ، وبا  زا  لقن  هب  دادغب ، خیرات  شیوخ ،
َِّیلَو ُتَْسل  َأ  : » َلاقَف ِبلاط  یبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِدَِـیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َذَـخَأ  اََّمل  ٍّمُخ  ِریدَـغ  ُمْوَی  َوُه  َو  ًارْهَـش » َنیّتِس  ُمایِـص  َُهل  َِبتُک  ِۀَّجَْحلا 
ُرَمُع َلاقَف  ُهالْوَم » ٌِّیلَعَف   66 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ُهالْوَم ، ُْتنُک  ْنَم  : » هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  َلاق  ِهَّللا ، َلوُسَر  اـی  یَلب  اُولاـق : َنِینِمْؤُْملا »

«1  ...« » ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   » ُهَّللا َلَْزنَأَف  ٍۀَـنِمُْؤم ، َو  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  يالْوَم  َو  َيالْوَم  َتْحَبْـصَأ  ٍِبلاط  یبَأ  َْنب  اَی  َکـَل  ّخـَب  ّخـَب  باّـطَخ : ُْنب 
دنسیونیم باوث  شیارب  هام  تصش  هزور  لداعم  دریگب ، هزور  ار  هّجحلا  يذ  مهدجیه  زور  هک  یسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

مدرم زا  سپـس  تفرگ و  ار  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  مخ  ریدـغ  زور  اـب  فداـصم  زور  نیا  و  «« 2»
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلب ، دنتفگ : باوج  رد  همه  متـسین »؟ یلوا  ناشدوخ  زا  ناناملـسم  نانمؤم و  هب  تبـسن  ربمایپ ، نم  ایآ  : » دیـسرپ

«3  » باـطخ نب  رمع  تسوا ». يـالوم  زین  یلع  متـسه ، وا  يـالوم  نم  هک  ره  : » دوـمرف تفرگ ) ناناملـسم  زا  ار  رارقا  نیا  هـک  نـیا  زا  سپ  )
وت دشاب ، كرابم  وت  رب  ماقم  تلیضف و  نیا  بلاط ! وبا  دنزرف  يا  تفگ : دیسر و ) مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  کیربت  ضرع  يارب  )

مکاح - 4 درک . لزاـن  ار  مکنید »...  مکل  تلمکا  موـیلا   » هفیرـش هیآ  دـنوادخ  سپـس  یتـشگ ، ناناملـسم  ماـمت  نم و  تسرپرـس  یلوـم و 
تهج هک  هدروآ ، شباتک  رد  هنیمز  نیا  رد  ینشور  حیرص و  تایاور  تسا ، مجنپ  نرق  رد  ّتنس  لها  نادنمـشناد  زا  زین  وا  هک  یناکـسح ،

زا مالـسلا » هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لّزن  ام   » باتک رد  یناهفـصا  میعن  وبأ  ظـفاح  - 5 « 4 . » دوشیم رظنفرـص  تایاور  نآ  لقن  زا  راـصتخا 
یلو و ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  يردـخ ، دیعـس  وبا  ربمایپ ، فورعم  یباحص 

لزان مکنید »...  مکل  تلمکا  مویلا   » 67 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هیآ  هک  دندوب  هدـشن  قّرفتم  مدرم  زونه  درک ، یفرعم  مدرم  هب  هفیلخ 
ٍِّیلَِعل ِۀَیالِْولِاب  َو  یَتلاسِِرب  ِّبَّرلا  یَـضِر  َو  ِۀَمْعِّنلا  ِماْمتا  َو  ِنیّدـلا  ِلامْکا  یلَع  ُرَبْکا  ُهَّللا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  عقوم  نیا  رد  دـش ،

«1  » َُهلَذَخ ْنَم  ْلُذْخا  َو  ُهَرَصَن  ْنَم  ْرُْصنا  َو  ُهاداع  ْنَم  ِداع  َو  ُهالاو  ْنَم  ِلاو  َّمُهَّللا  ُهالْوَم ، ٌّیلِعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  َلاق : َُّمث  يدَْعب ، ْنِم  مالسلا  هیلع 
سپـس نم ، زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نم و  تلاـسر  زا  دـنوادخ  يدونـشخ  راـگدرورپ و  تمعن  ماـمتا  نید و  لـیمکت  رب  ربکا  هَّللا 

نآ و  رادـب ، تسود  درادـب  تسود  ار  وا  هک  سک  نآ  ادـنوادخ ! تسا ، وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  میوا ، يالوم  نم  سک  ره  دـندومرف :
وا زا  تسد  درادرب ، شايراـی  زا  تسد  سک  ره  نک و  شايراـی  دـنک ، يراـی  ار  وا  سک  ره  رادـب ، نمـشد  دراد ، نمـشد  ار  وا  هک  سک 
هیآ هک  دوشیم  هدافتسا  ینـشور  هب  دشن  رکذ  راصتخا  تیاعر  تهج  هک  یناوارف  تایاور  دش و  رکذ  هک  یتایاور  زا  هک ، نیا  هجیتن  رادرب .

. تسا مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  تیالو و  تماما و  رب  ینشور  حضاو و  هاوگ  هدش و  لزان  ریدغ  هثداح  نوماریپ  نید  لامکا  هفیرش 

« یسولآ  » زا بیجع  ینخس 

زا هک  يدّدعتم  تایاور  و  تشذـگ ) نآ  حرـش  هک   ) دراد دوجو  هفیرـش  هیآ  رد  هک  يراکـشآ  نئارق  مغریلع  یـسولآ »  » زا بیجع  ینخس 
ریسفت شیوخ  لیم  قبط  ار  هفیرش  هیآ  هتسب و  اهنیا  همه  يور  رب  مشچ  تجاجل  بّصعت و  رثا  رب  یخرب  تسا ، هدش  لقن  ّتنـس  لها  هعیش و 
گرزب حورشم و  ریسفت  هدنسیون  ّتنس و  لها  فورعم  رّسفم  یـسولآ ، نادنمـشناد ، نیا  هلمج  زا  دناهدش . جراخ  یقطنم  ثحب  زا  هدرک و 
ناخّروم زا  يربط ، ریرج  نبا  دیوگیم : دـسریم ، ریدـغ  نایرج  هب  یتقو  هدـئام ، هروس  هیآ 67  ریـسفت  حرـش و  رد  وا  تسا . یناعملا  حور 

، دوش در  باتک  نیا  رانک  زا  یتحار  هب  هک  نیا  يارب   ) سپـس تسا ، هتـشون  ریدـغ  ثیداحا  نوماریپ  باـتک  دـلج  ود  ّتنـس ، لـها  فورعم 
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فیعض 68 و  ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  حیحـص  ثیداحا  باتک  ود  نیا  دیوگیم : باتک ) نیا  تایاور  نوماریپ  یـسررب  ثحب و  نودب 
، تسا هدرک  لقن  ریدغ  هثداح  هبطخ و  دروم  رد  یناوارف  ثیداحا  يو  هک  دنکیم  لقن  رکاسع  نبا  زا  سپـس  تسا ! هدرک  طولخم  مه  اب  ار 

ورف تریح  باجعا و  رد  ار  یفصنم  ناسنا  ره  نخـس  نیا  « 1 ! » دیوگن نخـس  یلع  تفالخ  زا  هک  میریذپیم  وا  زا  ار  یثیداحا  اهنت  ام  یلو 
رد ایآ  مینادـب ؟ دودرم  ار  باتک  نآ  مامت  دراد ، دوجو  ربتعم  ریغ  فیعـض و  ثیداحا  یباتک  رد  هک  نیا  هناهب  هب  میناوتیم  اـم  اـیآ  دربیم .

نخـس نیا ، هک  ًافاصنا  دـییوشیم ؟ اهباتک  نآ  زا  تسد  هناهب  نیا  اب  امـش  ایآ  درادـن ؟ دوجو  فیعـض  ثیداحا  ّتنـس  لـها  ربتعم  ياـهباتک 
وا ینمشد  دانع و  تیاهن  نخس  نیا  هک  دنزیم . رکاسع  نبا  تایاور  دروم  رد  هک  تسا  ینخس  نخـس ، نآ  زا  رتدب  یلو  تسا . يرادهدنخ 
نم دیوگب : یسک  هک  تسا  ینتفریذپ  نخس  نیا  ایند  هطقن  مادک  رد  دناسریم . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  تقیقح و  ّقح و  اب  ار 

زا تسا ؟! هتفریذـپ  يداع  ناسنا  کی  زا  ینخـس  نینچ  ایآ  مریذـپیمن ! ار  نآ  ریغ  مریذـپیم و  دـشاب  راگزاس  مسفن  ياوه  لیم و  اـب  هچنآ 
نیا ینانخس  هنوگچ  یسولآ ، دننام  يدرف  هک  دیسرپب  دوخ  زا  بّجعت  لامک  اب  دیاش  زیزع ! ناگدنناوخ  روطچ !؟ یسولآ  دننام  يدنمـشناد 

نکمم دنکن ، ظفح  شیاهیروادشیپ  زا  ار  دوخ  دنک و  یتواضق  دهاوخب  سک  ره  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  یلو  تسا ؟ هتفگ  ساسایب  ردـق 
! دنک ادیپ  یتشونرس  نینچ  تسا 

هیآ ياهمایپ 

نانمشد هدننکدیماان  تیالو  . 1

هدنز ار  نآ  دینزب و  گنچ  تیالو  هب  دنوش  دیماان  سویأم و  نامز  ره  رد  امـش  نانمـشد  دـیهاوخیم  رگا  نانمـشد  هدـننکدیماان  تیالو  . 1
هگن هدنز  زین  زورما  دیدرگ ، نانمشد   69 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  سأی  ثعاب  تیالو  حرط  زور ، نآ  هک  روط  نامه  اریز  دـیرادهگن ؛

، اهلد رد  رضاح  اهرظن و  زا  بئاغ  ماما  هّجوتم  همه  دیاب  زورما  دش . دهاوخ  نانمشد  ناقفانم و  يدیماان  ثعاب  نآ ، هب  ندز  گنچ  نتشاد و 
ترـضح نآ  تیـالو  اریز  میخرچب ؛ وا  روحم  لوح  رب  میـشاب و  فیرّـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لّـجع  يرکـسعلا ، نسحلا  نب  ۀّـجح  ترـضح 

یگچراپکی داّحتا و  تدـحو و  شخبدـیون  تیالو ، ندوب  هدـنز  نیاربانب ، تسا ؛ فلتخم  ياههقیلـس  اب  نایعیـش  مامت  لاّصتا  هقلح  نیرتهب 
رگا دـشابیم . طاطحنا  یتخبدـب و  أشنم  یگدـنکارپ  فالتخا و  هک  هنوگناـمه  تسا ، ییاـهر  دـیما  قرب  یتخبـشوخ و  زاـغآ  نیا ، تسا و 

هچراپکی دـّحتم و  دـندادیم و  رگیدـکی  تسد  رد  تسد  دـندرکیم و  لمع  یـساسا  لـصا  نیمه  هب  اـهنت  یمالـسا  هدـنکارپ  ياـهروشک 
. دنتـشگیمن رپرپ  نایناهج  مشچ  لباقم  رد  مولظم  ناناملـسم  نآ  دشیمن و  رارکت  یهاگ  دنچ  زا  ره  نیطـسلف  رابفـسا  ناتـساد  دـندشیم ،

. تسا تیالو  هب  کّسمت  راّفک  يدیماان  سأی و  هار  اهنت  نیاربانب ،

تیالو هیاس  رد  تمعن  لامکا  نید و  مامتا  . 2

تیالو هیاس  رد  زور ، نآ  رد  نید  مامتا  تمعن و  لامکا  دش ، هدافتسا  هیآ  زا  هک  روط  نامه  تیالو  هیاس  رد  تمعن  لامکا  نید و  مامتا  . 2
هیاس رد  شیاههخاش ، داعبا و  مامت  رد  نید ، لامکا  و  يونعم ، ياـهتمعن  هچ  يّداـم و  ياـهتمعن  هچ  تمعن ، ماـمتا  مه  زورما  تفاـی ؛ قّقحت 

لوبق و هلحرم  هب  کشیب  یلو  دوش ، ماجنا  تاداـبع  لاـمعا و  هتـسوپ  دوش و  لـمع  نید  رهاـظ  هب  دـنچ  ره  تیـالو ، نودـب  تسا . تیـالو 
. دوب دهاوخ  یلمع  تیالو  هب  کّسمت  هیاس  رد  ینامز  رصع و  ره  رد  نید  لامکا  تمعن و  مامتا  نیاربانب ، دسریمن ؛ یهلا  هاگرد  شریذپ 

یلیمکت ثحابم 

مالسا هلأسم  نیرت  یساسا  تیالو ، . 1
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رقاب دّـمحم  ماما  زا  هک  ار  نآ  زا  هنومن  کی  دراد ؛ دوجو  یناوارف  تایاور  تیالو  ّتیّمها  دروم  رد  مالـسا  هلأسم  نیرت  یـساسا  تیالو ، . 1
لقن نـینچ  ترــضح  نآ  زا  ةرارز   70 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  میروآیم : اـجنیا  رد  ثحب  لـیمکت  تهج  هدـش ، لـقن  مالـسلا  هیلع 
َِکلذ ْنِم  ٍءْیَـش  ُّيأ  َو  ُْتلُقَف : ُةَرارُز : َلاـق  ِۀـیالِوْلا . َو  ِّجَْـحلا  َو  ِمْوَّصلا  َو  ِةاـکَّزلا  َو  ِةـالَّصلا  یَلَع  َءایْـشا ؛ ِۀَـسْمَخ  یلَع  ُمالْـسْالا  َِیُنب  دـنکیم :

تاکز و زامن و  تسا ؛ راوتـسا  هیاپ  جـنپ  رب  مالـسا  َّنِْهیَلَع ...  ُلِیلَّدـلا  َوُه  یلاَْولا  َو  َّنُهُحاتْفِم  اهَّنِال  ُلَْضفا  ُۀَـیالِْولا  مالـسلا : هیلع  َلاق  ُلَْـضفأ ؟
: دـندومرف مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ رت  مهم  هناگجـنپ  لوصا  نیا  زا  کیمادـک  میدیـسرپ : ماما  زا  دـیوگیم  ةرارز  تیـالو . جـح و  هزور و 
ماما و و  دـنکیم ) ادـیپ  قّقحت  تیالو  رد  تاروتـسد  نآ  ياوتحم  و   ) تساهنآ هب  ندیـسر  دـیلک  تیالو  نوچ  تسا  رتمهم  همه  زا  تیـالو 

جنپ نیا  هک  نیا  تسخن  فـلا - تسا : قّـمعت  هّجوـت و  لـباق  تیاور  نیا  رد  هتکن  ود  « 1 . » تسا لاـمعا  نیا  يوس  هب  مدرم  ياـمنهار  یلاو ،
نامز نیرتهب  هکلب  تسا ، قلاخ  اب  قلخ  هطبار  زامن  دـنراد . رگیدـکی  اب  ياهطبار  هکلب  دـناهدشن ، هدـیچ  رگیدـکی  رانک  رد  تهجیب  هلأسم 

، نادـنمتورث هلیـسوب  تاکز ، نوناق  يارجا  اب  نادـنمزاین ، تسا ؛ قلخ  اـب  قلخ  هطبار  تاـکز  تسا . زاـمن  ماـگنه  قلاـخ  قلخ و  هطبار  يارب 
دوشیم ّقفوم  ناسنا  هطبار ، نیا  داجیا  اب  تسا ؛ نتشیوخ  اب  ناسنا  هطبار  هزور  دوشیم . لح  اهنآ  يداصتقا  تالکـشم  دندرگیم و  زاینیب 

تسا رگیدکی  اب  نیملسم  عومجم  هطبار  جح  تسا . هزور  سفن  ياوه  اب  هزرابم  لبمـس  هزور  هکلب  دنک ؛ هزرابم  شیوخ  سفن  ياوه  اب  هک 
نماض تیالو  و  دنهنب . ناناملسم  ياهمخز  رب  یمهرم  دننک و  لح  ار  مالـسا  ناهج  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  رظن ، لدابت  يرکفمه و  اب  ات 

عمج مه  رانک  رد  ثیدـح  نیا  رد  ًافداصت  قوف ، یـساسا  لصا  جـنپ  نیاربانب ، دـشابیم . لئاسم  نیا  ماکحا  هدـننک  نییبت  حیحـص و  يارجا 
لصا راهچ  زا  تیالو  ارچ  هک  نیا  رگید  ب - دنراد . رگیدکی  اب  لوقعم  یقطنم و  ياهطبار  هکلب  دناهدشن   71 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ 

تسا و تاکز  جـح و  هزور و  زاـمن و  شخبقّقحت  تیـالو  تسا ، هدـمآ  زین  تیاور  دوخ  رد  هک  هنوگناـمه  تسا ؟ لـضفا  رتمهم و  رگید 
تسا یشقن  تاروتـسد  نیا  مالـسا ، ّتیمکاح  تیالو و  نودب  ینعی ، دوشیم ؛ یلمع  تیالو  هیاس  رد  اهتدابع  ریاس  تادابع و  نیا  ياوتحم 

مالـسا نوناق  يارجا  يانعم  هب  تیالو  دش . دهاوخن  لصاح  اهدرد  يافـش  نآ ، هب  لمع  نودب  هک  تسا  بیبط  هخـسن  دـننامه  و  ذـغاک ، رب 
هک تسا  رتالاب  تاکز  جـح و  هزور و  زاـمن و  زا  یتیـالو  نیارباـنب ، دـشابیم ؛ ناـنآ  نانیـشناج  و  مالّـسلا » مهیلع   » نیموصعم هّمئأ  طّـسوت 

. دشاب هتفرگ  تأشن  مخ  ریدغ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  زا  هک  یتیالو  دشاب ؛ یمالسا  تموکح  شاهجیتن 

! دراد وس  ود  تیالو  . 2

قلخ تیادـه  هب  هک  تسا  ربهر  ماما و  ّیلو و  نآ ، يوس  کی  رد  دراد : وس  ود  تشذـگ  هک  يریـسفت  قبط  تیالو  دراد ! وس  ود  تیالو  . 2
رب ار  مظن  دنکیم و  رادیب  رایشه و  اههئطوت  تارطخ و  لباقم  رد  ار  اهناملسم  دیوگیم و  مدرم  هب  ار  ینتفگ  بلاطم  لئاسم و  دزادرپیم و 

. دنکیم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیامنیم و  ارجا  ار  یهلا  دودح  دنکیم و  قاقحا  ار  ناگدیدمتـس  قوقح  دنکیم و  مکاح  هعماج 
ناراوگرزب نآ  ياههشیدنا  تاّیرظن و  رب  قبطنم  ناشراکفا  دیاقع و  رادرک و  راتفگ و  دننک  یعـس  دیاب  هک  دنتـسه  مدرم  رگید  يوس  رد  و 

مهزاب ناهانگ ، اهفالخ و  عاونا  باکترا  ناراوگرزب و  نآ  تاروتـسد  زا  فّلخت  اب  ناوتیمن  هنرگو  دنراذگب  اهنآ  مدـق  ياج  مدـق  دـشاب و 
رد تیالو  تایآ  تفگیم : تشاد ، نم  زا  هک  ییاهیئوجزاب  زا  یکی  رد  كاواس  سیئر  هک  نیا  بلاـج  دـش . نازیزع  نآ  تیـالو  یعّدـم 

یناـسک رگا  یلو  مراد ، لد  رد  ار  وا  تیـالو  منزیم و  وا  ّبح  زا  مد  مزرویم و  قـشع  مالـسلا  هیلع  یلع  یلوـم  هـب  نـم   » 72 ص : نآرق ،
نینچ ای  تسا ، راگزاس  تیالو  اب  يراـکفا  رادرک و  نینچ  اـیآ  مدـنبب »! راـبگر  هب  ار  اـهنآ  رفن  نویلیم  کـی  مرـضاح  دنـشاب  هاـش  فلاـخم 
مهیلع نیموصعم  لامعا  راتفگ و  دیاقع و  رب  راکفا ، راتفگ و  لامعا و  مامت  قابطنا  يانعم  هب  تیالو  يرآ ، تسا ؟ نیغورد  تیالو  یتیالو ،

نیملسم تماعز  تفالخ و  تایآ   73 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دشابیم *** . مالسلا ،

تیالو هیآ   3
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هراشا

تایآ هیآ 55 » هدـئام ، هروس   » َنوُعِکار ْمُهَو  َةوَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َةوَلَّصلا  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اوـُنَمآ  َنیذَّلاَو  ُُهلوُـسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  تیـالو  هیآ   3
َنوُعِکار ْمُهَو  َةوَـکَّزلا  َنوـُتُْؤیَو  َةوَـلَّصلا  َنوُـمیُقی  َنيذَّلا  اوـُنَمآ  َنیذَّلاَو  ُُهلوُـسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  تیـالو  هیآ   75 ص : نآرق ، رد  تیــالو 

تاکز عوکر ، لاح  رد  و  دنرادیم ، اپرب  ار  زامن  هک  اهنامه  دـناهدروآ ؛ نامیا  هک  اهنآ  وا و  ربمایپ  تسادـخ و  اهنت  امـش ، ّیلو  تسرپرس و 
هیآ 55» هدئام ، هروس  . » دنهدیم

ثحب يامنرود 

رمع رخاوا  رد  تشذـگ ، هک  هنوگناـمه  هروس ، نیا  اریز  تسا ؛ تیـالو  تاـیآ  زا  یّمهم  تمـسق  رب  لمتـشم  هدـئام  هروس  ثحب  ياـمنرود 
حرطم رمع  رخاوا  رد  یعیبط  تروص  هب  مه  ینیشناج  تیالو و  هلأسم  رگید  يوس  زا  و  تسا . هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
تسا یتایآ  زا  رگید  یکی  قوف  هفیرش  هیآ  لاح ، ره  هب  تسا . تیالو  تایآ  زا  يدّدعتم  تایآ  رب  لمتشم  هروس  نیا  تهج  نیدب  دوشیم ،

. دراد مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  رب  تلالد  دمآ - دهاوخ  هک  یحیضوت  اب  ینشور - هب  هک 

ریسفت حرش و 

ّیلو ياههناشن 

تسا و هدـش  هدرمـش  رـصح  ظافلا  زا  برع  تاّیبدا  رد  امَّنإ  هملک  هک  مینادیم  اُونَمآ » َنیذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  مُکُِّیلَو  اـمَّنِإ   » ّیلو ياـههناشن 
یلو و نیارباـنب ، دـشابیم ؛ تـسین » نـیا  زج  تـسا و   76 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  نیا   » هلمج اـی  طـقف »  » هـملک نآ ، یـسراف  لداـعم 

بوـسحم ناـنمؤم  ّیلو  سک  چـیه  هس ، نیا  زا  ریغ  تسا و  هدـمآ  هفیرـش  هیآ  رد  هک  دنتـسه  ياهتـسد  هس  طـقف  ناـنمؤم ، امـش  تـسرپرس 
هّتبلا دناهدروآ » نامیا  هک  اهنآ  اونمآ ؛ نیذلا  - » هلآ 3 هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنوادخ 2 - - 1 زا : دنترابع  روکذم  هتسد  هس  دوشیمن ؛

«- َنوُعکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةولَّصلا  َنوُمیُِقی  نیذَّلا  . » تسا هدمآ  هیآ  همادا  رد  هک  یطئارش  قبط  اهنآ  زا  یـضعب  هکلب  نانمؤم ؛ مامت  هن 
تاکز زامن ، هماقا  رب  هوالع  دـننکیم و  زامن  هماقا  ًالّوا  هک  ینانمؤم  هکلب  نانمؤم ؛ همه  هن  اّما  دنتـسه ، نانمؤم  نانمؤم ، ءایلوا  زا  موس  هورگ 

هتـسد هس  طقف  نانمؤم  امـش  تسرپرـس  یلو و  هک ، نیا  هجیتن  دـنهدیم . نآ  ّقحتـسم  هب  زامن  عوکر  لاح  رد  ار  تاکز  ًاثلاث  دـنزادرپیم و 
تاکز عوکر  لاـح  رد  دـنرادیم و  اـپرب  ار  زاـمن  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک  اـهنآ  هلآ 3 - هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنوادخ 2 - - 1 دنتسه :

هک نیا  تسخن  دراد ؛ ماـهبا  تهج  ود  زا  قوف  هفیرـش  هیآ  تساـنعم ؟ هچ  هب  یلو »  » و تسیک ؟ هیآ  نیا  رد  اُونَمآ » َنیذَّلا  : » لاؤس دـنهدیم .
رد نآ  يانعم  هک  مینک  صّخـشم  دـیاب  تهج  نیدـب  دراد ، یفلتخم  یناـعم  یلو »  » هک مینادیم  نوچ  تسیچ ؟ هیآ  نیا  رد  یلو »  » زا روظنم 
ره ای  تسا ، هیآ  روظنم  یّـصاخ  صخـش  ایآ  دـشابیم ؟ یـسک  هچ  هناگهس  دویق  نآ  اب  اُونَمآ » َنیذَّلا  زا  دارم  هک  نیا  رگید  تسیچ ؟ اـجنیا 
رد هک  یهارود  نامه  زا  تالاؤس  نیا  باوج  ندش  نشور  يارب  خساپ : تسا ؟ هیآ  لومـشم  ددرگ  هناگهس  فاصوا  نیا  ياراد  هک  یـسک 

مهف زا  عنام  بّصعت  هک  بّصعتم - دارفا  ياهیئوجهناهب  رگید و  تالاؤس  یخرب  خـساپ  سپـس  مینکیم و  هدافتـسا  میتفرگ ، هرهب  لبق  تایآ 
77 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  درک . میهاوخ  نایب  ار  تسا - هتشگ  اهنآ  يارب  تقیقح  قح و 

ثیداحا زا  رظن  عطق  اب  هیآ  ریسفت  لّوا : هار 

هراشا
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، دوـش نشور  هملک  نیا  ياـنعم  رگا  اریز  میزادرپیم ؛ یلو »  » هملک حیرـشت  نییبـت و  هب  ادـتبا  ثیداـحا  زا  رظن  عـطق  اـب  هیآ  ریـسفت  لّوا : هار 
، يرایسب یناعم  هیآ ، نشور  يانعم  زا  شیوخ  نابطاخم  ندرک  رود  يارب  ّتنس  لها  نارّسفم  زا  یخرب  دش . دهاوخ  لح  لئاسم  زا  يرایـسب 
هک مینادیمن  ام  دراد و  یفلتخم  یناعم  هک  تسا  یکرتشم  ظفل  هملک  نیا  دـنیوگب  اـت  دـناهدرک ، رکذ  یلو  يارب  « 1  » ینعم تفه  تسیب و 

تغل هب  هک  یماگنه  یلو  درادن ! يزیچ  رب  تلالد  تسا و  مهبم  هیآ  سپ  تسا ؛ هدرک  هدارا  ار  یناعم  نآ  زا  کیمادک  هیآ  نیا  رد  دنوادخ 
يارب ینعم  هس  ات  ود  زا  شیب  نانآ  هک  مینکیم  هدـهاشم  میئاـمنیم ، هعلاـطم  ار  تغل  نیـصّصختم  تاـّیرظن  تاـملک و  مینکیم و  هعجارم 
روای رای و  يانعم  هب  یلو » - » 1 زا : دنترابع  ینعم  هس  نیا  ددرگیمزاب ! ینعم  هس  نیا  هب  همه ، یناعم ، هّیقب  نیاربانب  دـناهتفگن . یلو »  » هملک

، تسا ندوب  رایتخا  بحاص  یتسرپرـس و  دـناهتفگ ، تیالو  يارب  هک  یمود  ینعم  - 2 تسا . يرای  ترـصن و  يانعم  هب  تیالو  و  رـصان ، و 
. دنکن يرای  ترصن و  ار  ناسنا  دنچ  ره  تسا ؛ قیفر  تسود و  یلو »  » يانعم نیموس  - 3 تسا . رایتخا  بحاص  تسرپرس و  یلو »  » نیاربانب

رظن زا  نیاربانب ، ددرگیمزاب ؛ لّوا  يانعم  هب  زین  موس  يانعم  دباتـشیم ، ناـسنا  يراـی  هب  ًاـبلاغ  تقاـفر ، ملاـع  رد  تسود  هک  اـجنآ  زا  یلو 
. ددرگیمزاب ود  نیا  هب  یناعم  هّیقب  تسا و  هدمع  يانعم  ود  ياراد  یلو »  » تغل نادنمشناد 

نآرق تالامعتسا  رد  یلو » »

هملک میئاـمنیم . یـسررب  زیزع  باـتک  نیا  رد  ار  هملک  نیا  لامعتـسا  دراوم  میدرگیمزاـب و  نآرق  هب  نونکا  نآرق  تالامعتـسا  رد  یلو » »
هتفر راک  هب  یفلتخم  یناـعم   78 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  رد  هدـش و  لامعتـسا  دـیجم  نآرق  رد  راب  داتفه  هب  کیدزن  ءاـیلوا »  » و یلو » »

دنوادـخ هک  هرقب ، هروس  هفیرـش 107  هیآ  لثم  تسا ؛ هدـش  لامعتـسا  رـصان »  » و روای »  » و رای »  » ياـنعم هب  تاـیآ  زا  یـضعب  رد  - 1 تسا .
روای رصان و  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  ّیلو  تسین . امش  يارب  يروای  ّیلو و  ادخ ، زج  ٍریـصَن و  َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  دیامرفیم :
اُونَمآ نیذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  تسا : تاـیآ  نیا  هلمج  زا  هرقب  هروس  هیآ 257  تسا ، دوبعم »  » يانعم هب  تاـیآ  زا  یخرب  رد  یلو » - » 2 تسا . هدمآ 

اهنآ دوبعم  دـندش ، رفاک  هک  یناـسک  اـّما )  ... ) دـناهدروآ ناـمیا  هک  تسا  یناـسک  دوبعم  دـنوادخ ، ُتوُغاَّطلا  ُمُُهئاـِیلْوا  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َو  ... 
-3 تساهنآ . سفن  ياوه  نیطایش و  اهتوغاط ، راّفک  دوبعم  ادخ و  نینمؤم  دوبعم  تسا ، دوبعم  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  ّیلو  دنتـسه . اهتوغاط 

ًاِّیلَو َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ِْللُْضی  ْنَم  َو  میناوخیم : فهک  هروس  هیآ 17  رد  تسا ، هدمآ  زین  امنهار »  » و يداه »  » يانعم هب  دـیجم  نآرق  رد  هملک  نیا 
هدـهاشم هک  روطناـمه  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  تفاـی . یهاوخن  وا  يارب  ییاـمنهار  ّیلو و  زگره  دـیامن ، هارمگ  ادـخ )  ) ار سک  ره  ًادِـشُْرم و 

يانعم هب  یلو » ، » تسا هملک  نیا  رب  لمتـشم  هک  یتاـیآ  زا  يرایـسب  رد  - 4 تسا . هدـمآ  امنهار  يداه و  ياـنعم  هب  ّیلو »  » هملک دـینکیم ،
يذَّلا َوُه  َو  میناوخیم : يروش  هروس  هفیرـش 28  هیآ  رد  فلا - دینک : هّجوت  تایآ  نیا  زا  ییاههنومن  هب  تسا ؛ رایتخا  بحاص  تسرپرس و 

سپ ار  دنمدوس  ناراب  هک  تسا  یسک  وا   79 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ُدیِمَْحلا  ُِّیلَْولا  َوُه  َو  ُهَتَمْحَر  ُرُْشنَی  َو  اوُطَنَق  ام  ِدَْعب  ْنِم  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنی 
هب هیآ  نیا  رد  ّیلو ، تسا . هدوتـس  و  تسرپرـس ) و   ) ّیلو وا  و  دـنارتسگیم ؛ ار  شیوخ  تمحر  دـنکیم و  لزان  دـندش  سویأـم  هک  نآ  زا 
هک ءارسا ، هروس  هفیرـش 33  هیآ  رد  ب - تسا . هّینیوکت  تیالو  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  تیالو  هّتبلا  تسا . رایتخا  بحاص  تسرپرـس و  يانعم 

يارب هدش ، هتـشک  مولظم  هک  سک  نآ  ًاناْطلُـس و  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  تسا : هدمآ  دنکیم ، ثحب  یعیرـشت  تیالو  دروم  رد 
ّقح اریز  تسا ؛ هتفر  راکب  رایتخا  بحاص  تسرپرـس و  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  ّیلو ، میداد . رارق  صاـصق  ّقح  هطلـس و  وا  تسرپرـس  ّیلو و 

هروس هیآ 282  دـیجم ، نآرق  هیآ  نیرت  ینالوط  رد  ج  تسا . تباث  وا  ّیلو  ثراو و  يارب  هکلب  تسین ، تباـث  لوتقم  تسود  يارب  صاـصق 
هّمذ رب  قح  هک  یسک  رگا   ) ِلْدَعلاب ُهُِّیلَو  ِْللُْمیلَف  میناوخیم : دشابیم ، هنسحلا  ضرق  تخادرپ  ماگنه  هب  « 1  » دنس نتشون  دروم  رد  هک  هرقب ،

هب ّیلو  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دنک . الما  تلادع ، تیاعر  اب  وا )، ياج  هب   ) وا تسرپرـس  ّیلو و  دیاب  درادن )، ندرک  الما  رب  ییاناوت  تسوا 
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ام َو  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ِنَع  َنوُّدُـصَی  ْمُه  َو  میناوخیم : لاـفنا  هروس  هفیرـش 34  هیآ  رد  د - تسا . هدـمآ  رایتخا  بحاص  تسرپرـس و  يانعم 
هک یلاح  رد  دـننکیم  يریگولج  مارحلا  دجـسم  رانک ) رد  نادّـحوم  تدابع   ) زا هک  نآ  لاـح  و  َنوُقَّتُْملا ...  اَّلِإ  ُهُؤاـِیلْوَأ  ْنا  ُهَئاـِیلْوَأ  اُوناـک 

تسرپرس يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  ّیلو ،  80 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دنناراگزیهرپ . طقف  نآ ، تسرپرس  دنتـسین !؟ نآ  ّیلو  تسرپرس و 
زین میرم  هروـس  مجنپ  هیآ  رد  ه - دـنرادن ! یـسّدقم  ناـکم  نینچ  اـب  یتـسود  هنوگچـیه  ناکرـشم  راّـفک و  هـک  تـسا  نـشور  اـّلا  تـسا و 
نم هب  يدـنزرف  و   ) شخبب نم  هب  ینیـشناج  دوخ  دزن  زا  وت  ایادـخ )!  ) َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  ًاـِّیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَهَف  میناوـخیم :
نیا هن  دنتسه ، وا  لاوما  ثراو  تسرپرس ، ّیلو و  گرم  زا  سپ  هثرو  هک  تسا  نشور  دشاب . بوقعی  نامدود  نم و  ثراو  هک  نک ) تیانع 
رثکا رد  یلو  تسا ؛ هدـش  لامعتـسا  یفلتخم  یناعم  رد  نآرق  تایآ  رد  ّیلو  هملک  هک  نیا  هجیتن  دنـشاب . وا  رواـی  راـی و  تسود و  اـهنت  هک 

. تسا رایتخا  بحاص  تسرپرس و  يانعم  هب  دراوم 

ثحب دروم  هیآ  رد  ّیلو  زا  روظنم 

نیا رد  ّیلو  اـیآ  تسیچ ؟ تیـالو ، هیآ  ثحب ، دروم  هیآ  رد  ّیلو  زا  روظنم  تشذـگ ، هچنآ  هب  هّجوت  اـب  ثحب  دروم  هیآ  رد  ّیلو  زا  روظنم 
نیا فاصنا  سپ  تسا . دیجم  نارق  رسارس  رد  هملک  نیا  لامعتسا  دراوم  رثکا  فالخ  رب  هک  نیا  تسا ؟ روای  رای و  تسود و  يانعم  هب  هیآ 
ردـص رد  هک  اّمنا » : » ًالّوا اریز : روای ؛ رای و  تسود و  يانعم  هب  هن  تسا ؛ رایتخا  بحاص  تسرپرـس و  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  ّیلو »  » هک تسا 
دشاب تسود  يانعم  هب  ّیلو  رگا  هک  یلاح  رد  اهنآ ؛ ریغ  هن  دنتـسه ، نانمؤم  ّیلو  هتـسد  هس  نیا  طقف  ینعی  تسا . رـصح  رب  لیلد  هدمآ  هیآ 

، دنتـسه نانمؤم  روای  رای و  مه  يرگید  ناسک  قوف  هورگ  هس  زا  ریغ  هک  تسا  حـضاو  تروص  نیا  رد  اریز  تشاد ، دـهاوخن  ینعم  رـصح 
. دـنهدب تاکز  زامن  هماقا  لاح  رد  هک  دوبن ، مزال  اونمآ » نیذـّلا   » يارب دـیق  همه  نیا  دـشاب  روای  رای و  يانعم  هب  ّیلو  رگا  هک  نیا  رب  هوالع 

هملک زا  نیاربانب ، دشاب ؛ شیوخ  ناملسم  ردارب  روای  رای و  دناوتیم  زامنیب ، نمؤم  یّتح  هکلب  زامن و  لاح  ریغ  رد  یّتح  نانمؤم ، همه  اریز 
81 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هدافتـسا  تسا ، هدـمآ  اونمآ » نیذـّلا   » دروم رد  هک  يدّدـعتم  دویق  دـنکیم و  رـصح  رب  تلالد  هک  اـّمنا » »
دنوادخ و تسا . ندوب  رایتخا  بحاص  یتسرپرـس و  يانعم  هب  هکلب  تسین ؛ ترـصن  یتسود و  يانعم  هب  هفیرـش  هیآ  رد  تیالو  هک  دوشیم 

دعب هک  هدئام ، هروس  هیآ 56  ًایناث : دنشابیم . امش  تسرپرـس  رایتخا و  بحاص  ّیلو و  هدمآ ) هیآ  رد  هک  یطیارـش  نآ  اب   ) نینمؤم ربمایپ و 
َو َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  دیامرفیم : هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  تسام ؛ ياعّدم  رب  لیلد  هنیرق و  نیرتهب  تسا ، هدـمآ  ثحب  دروم  هیآ  زا 
بزح و اریز ) دـنزوریپ ؛ ، ) دـنریذپب ار  ناـمیا  اـب  دارفا  وا و  ربماـیپ  ادـخ و  تیـالو  هک  یناـسک  َنُوِبلاـْغلا و  ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّناَـف  اونَمآ  َنیذَّلا 
تکرح و کی  رد  اهنآ  يزوریپ  هبلغ و  يانعم  هب  بزح  کی  يزوریپ  تسا ، لّکـشتم  ّتیعمج  يانعم  هب  بزح  تسا . زوریپ  ادـخ  ّتیعمج 

هدافتسا دناهدش ، لزان  نامزمه  ًارهاظ  تسا و  ثحب  دروم  لبق و  هیآ  اب  طابترا  رد  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  نیاربانب ، تسا ؛ یعامتجا  شهج 
هک یـسک  : » دوشیم نینچ  هیآ  يانعم  نیاربانب ، تسا . یتموکح  یـسایس و  تیالو  کی  روکذـم  هیآ  رد  هدـش  حرطم  تیـالو  هک  دوشیم 
رد قّمعت  رّکفت و  اب  هک ، نیا  هجیتن  تسا ». زوریپ  یتّیعمج  بزح و  نینچ  دریذـپب ، ار  اونمآ ....  نیذـلا  ِتموکح  ربماـیپ و  ادـخ و  تموکح 
هیآ نیا  رد  ّیلو  هک  دش  مولعم  تسا ، هدش  دراو  هیآ  ریسفت  رد  هک  یناوارف  تایاور  زا  رظنفرـص  اب  تیالو و  هیآ  هلمج  هلمج  هملک و  هملک 

دریذپب هدمآ  هیآ  رد  هک  یطیارـش  نآ  اب  ار  اونمآ » نیذـّلا   » لوسر و ادـخ و  تموکح  سک  ره  تسا و  تسرپرـس  اوشیپ و  ماما و  يانعم  هب 
. دوب دهاوخ  روصنم  زوریپ و 

؟ تسیک نوعکار » اونمآ ...  نیذّلا   » قادصم
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اًلماـک هیآ  ماـهبا  زونه  یلو  دـش ، نشور  ّیلو »  » و اـّمنا »  » ياـنعم هتـشذگ  ثاـحبا  عومجم  زا  تسیک ؟ نوعکار » اونمآ ...  نیذـّلا   » قادـصم
دیاب لاؤس  نیا  هب  خساپ  يارب  تسیک ؟ نوعکار » اونمآ ...  نیّذلا  و   » زا دارم  هک  دـشن  مولعم  هتـشذگ  ياهثحب  زا  اریز  تسا ؛ هدـشن  فرطرب 

هدرکن رکذ  هیآ  يارب  یقادصم  ار  یلع »  » زج سک ، چـیه  ّتنـس ، لها  هعیـش و  ءاملع  نادنمـشناد و  نارّـسفم ، نایوار ، نایم  رد  هک  مینادـب 
هیآ قادصم  یـسک  چـیه  یلع  زجب  هک  تسا  نیا  رب  ناملـسم  ءاملع  همه  قاّفتا  عامجا و  نیاربانب ،  82 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  تسا .
یبأ نب  یلع  زج  رفن ، نآ  ًامتح  سپ  تسا ، هتشاد  دوجو  قادصم  کی  لقاال  اونمآ »...  نیذلا  و   » هلمج يارب  رگید ، يوس  زا  تسین . هفیرش 

، هک نیا  - 1 دـش : بلطم  هس  نارـسفم ، تاّیرظن  ثیداحا و  تایاور و  ياهنم  هتـشذگ ، ثحابم  لک  هجیتن  تسا . هدوبن  مالـسلا  هیلع  بلاـط 
لامعتـسا دراوم  رثکا  دننامه  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  تیالو  هک  نیا  - 2 دنکیم . رـصحنم  هفیاط  هس  رد  ار  تیالو  تسا و  رـصح  هملک  اّمنا » »

نب یلع  سّدقم  دوجو  کش  نودب  اونمآ »...  نیذلا   » ِقادصم هک  نیا  - 3 تسا . ندوب  رایتخا  بحاص  یتسرپرس و  يانعم  هب  نآرق ، رد  نآ 
. تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ 

ثیداحا هب  هّجوت  اب  هیآ  ریسفت  مود : هار 

هراشا

عبانم و زا  تیاور  ّتنـس و 19  لها  عبانم  زا  ثیدح  مارملا 24  ۀـیاغ  رد  ینارحب  ثّدـحم  موحرم  ثیداحا  هب  هّجوت  اب  هیآ  ریـسفت  مود : هار 
هوالع «. 1  » تسا رتاوتم  هدش  دراو  هیآ  نیا  نوماریپ  هک  یتایاور  نیاربانب ، دوشیم . ثیدح  ًاعومجم 43  هک  تسا ، هدرک  لقن  هعیش  رداصم 

؛ دنکیم لقن  ثحب  ّلحم  هفیرش  هیآ  نوماریپ  یتایاور  ّتنس  لها  فورعم  عبنم  تسیب  زا  ریدغلا ، شریظنیب ، باتک  رد  ینیما  هماّلع  نیا ، رب 
راصبالا رون  رجح و  نبا  قعاوّصلا  يزوج و  نبا  طبس  هرکذت  يزار ، رخف  ریسفت  لوّزنلا ، بابـسا  ریـسفت  يربط ، ریـسفت  نوچ  یفورعم  عبانم 

هباحـص زا  رفن  هد  ثیداحا  نیا  نایوار  تسا . رادروخرب  ّتنـس  لها  دزن  رد  یّـصاخ  راـبتعا  زا  هک  نآ  دـننام  ریثک و  نبا  ریـسفت  یجنلبش و 
نیرتحورـشم و هک  يراـفغ  رذ  وـبا  يراـصنالا 4 . هللا  دـبع  نب  رباـج  رـسای 3 . راّمع  ساـّبع 2 . نبا  . 1 دنـشابیم : ریز ، حرـش  هب  فورعم ،

نب ۀملس  مالس 7 . نب  هللا  دبع  . 6 83 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  کـلام  نب  سنا  تسا 5 . هدرک  لـقن  هنیمز  نیا  رد  ار  تیاور  نیرتنقتم 
رد یتایاور  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  صخش  زا  هک  نیا  رب  هوالع  ّیبا . نب  هللا  دبع  میکح 10 . نب  ۀبقع  بلاغ 9 . نب  هللا  دبع  لیهک 8 .

ترضح يزور  تسا : نینچ  قوف  تایاور  نومضم  تسا . هدرک  لالدتسا  هیآ  نیا  هب  اهراب  ترضح  نآ  هدش و  لقن  هفیرـش  هیآ  لوزن  نأش 
، درک حرطم  ار  شیوخ  ياضاقت  و  دش ، دجسم  دراو  يدنمزاین  دوب ، زامن  لوغشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
دمآ و وا  درک ، هراشا  دنمزاین  نآ  هب  تسد  اب  دوب  عوکر  لاح  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  «. 1  » دادن وا  هب  يزیچ  یسک 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رب  ثحب  دروم  هفیرش  هیآ  ماگنه  نیا  رد  تفر ؛ دجسم  زا  دروآ و  نوریب  ترضح  نآ  كرابم  تشگنا  زا  ار  رتشگنا 

هـس رکذ  هب  اجنیا  رد  ام  تسا ؛ هدش  لزان  قوف  هفیرـش  هیآ  نوماریپ  هک  تسا  یتیاور  لهچ  زا  شیب  نومـضم  روکذم  بلطم  دش . لزان  هلآ 
ِْنبا ْنَع  ءاطَع  يَور  - 1 مینکیم : لقن  يزار  رخف  ریـسفت  زا  ًاصوصخم  ار  تایاور  نیا  مینکیم و  افتکا  قوف  هناگلهچ  تاـیاور  زا  تیاور 

وا هک  دنکیم  لقن  نآرق ، رّسفم  فورعم و  یباحـص  ساّبع ، نبا  زا  ءاطع  مان  هب  یـصخش  « 2  ... » ِبلاط یبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  یف  َْتلََزن  اـهَّنَأ  ساَّبَع 
هِذه َْتلََزن  اََّمل  لاق : مالـس  نب  هللا  دبع  نا  يور  - 2 تسا . هدش  لزان  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نأش  رد  تیالو  هیآ  تسا : هدومرف 
مالس نب  هللا  دبع  هک  تسا  هدش  تیاور  « 3  » ُهاَّلَوَتَن ُنْحَنَف  ٌعِکار  َوُه  َو  ٍجاتُْحم  یلَع  ِهِمَتاِخب  َقَّدَـصَت  ًاِّیلَع  ُْتیَأَر  اَنَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُْتُلق ، ُۀَـیْآلا ،
یلع هک  یماـگنه  مدرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  دـش ، لزاـن  ُهَّللا »...  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنإ   » هفیرـش هـیآ  هـک  یماـگنه  تـفگ :

هیآ نیا  لوزن  هب  هّجوت  اب  لاح   ) مدید دوخ  مشچ  اب  ار  هنحـص  نیا  مدوب و  رـضاح  اجنآ  نم  داد  هقدص  يدـنمزاین  صخـش  هب  ار  شرتشگنا 
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تیاور نیرتعماج  نیرتمهم و  هک  تیاور ، نیموس  - 3 84 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  مریذپیم . ار  ناشیا  تیالو  نم  وا ) تیالو  هرابرد 
: دنکیم حرطم  نینچ  رذ  وبا  زا  لقن  هب  يزار  رخف  ار  روکذم  تیاور  تسا . هدش  لقن  يرافغ  رذ  وبا  زا  دوشیم ، بوسحم  عوضوم  نیا  رد 

ِءامَّسلا َیلِإ  ُهَدَی  ُِلئاَّسلا  َعَفَرَف  ٌدَـحَأ  ِهِطُْعی  ْمَلَف  ِدِجْـسَْملا  ِیف  ٌِلئاس  َلَأَسَف  ِرْهُّظلا ، َةولَـص  ًامْوَی  هلآو  هیلع  هَّللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  ُْتیَّلَـص  لاق :
ٌمَتاخ اهِیف  َناکَو  ینُْمْیلا  ِهِرِْصنِِخب  ِْهَیلِإ  أَمْوَأَف  ًاعِکار ، َناک  ٌِّیلَعَو  ًاْئیَـش »! ٌدَحَأ  ِیناطْعَأ  امَف  ِلوُسَّرلا  ِدِجْـسَم  ِیف  ُْتلَأَس  یِّنَأ  ْدَهْـشا  َّمُهَّللا  : » َلاقَو

ِّبَر : » َلاقَف ََکلَأس  یـسُوم  یِخَأ  َّنِإ  َّمُهَّللا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  َلاقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  يأْرَِمب  َمَتاْخلا  َذَـخَأ  یّتَح  ُلـِئاَّسلا  َلَْـبقَأَف 
ِيرْزَأ ِِهب  ْدُدْـشا  یِخَأ ، َنوُراه  یلْهَأ ، ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجاَو  ِیلْوَق ، اوُهَقْفَی  ِیناـِسل ، ْنِم  ًةَدـْقَع  ْلـُلْحاَو  يْرمَأ ، ِیل  ْرِّسَیَو  يِرْدَـص ، ِیل  ْحَرْـشا 

َکُّیِفَـص َو  َکُِّیبَن  ٌدَّمَُحم  اـَنَأ  َو  َّمُهَّللا  َو  «« 2  » ًاناْطلُـس امَُکل  ُلَعْجنَو  َکیخِاب  َكَدُـضَع  ُّدُشَنَـس  : » ًاقِطان ًانآُْرق  َتلَْزنَأَف  «« 1  » يِْرمَأ ِیف  ُهْکِرْـشَأَو 
هللا یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َّمَتَأ  ام  ِهَّللا  َوَف  رَذ : ُوبَأ  َلاق  يِرْهَظ . ِِهب  ْدُدْـشا  ًاِّیلَع ، ِیلْهَأ ، ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَـعْجا  َو  يِْرمَأ  ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَـص  ِیل  ْحَرْـشاَف 

ربمایپ اب  هارمه ، يزور  دـیوگیم : رذ  وبا  ُُهلوُسَر »...  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » ْأْرقا ُدَّمَُحم : اـی  َلاـقَف : ُلـیئَْربِج ، َلََزن  یَّتَح  ِۀَِـملَْکلا  ِهِذـه  هلآ  هیلع و 
رب هک  يرقف  رثا  رب  ، ) درک کمک  ياضاقت  يدـنمزاین  زامن ) زا   ) سپ میدرک ، هماـقا  تعاـمج  هب  ار  رهظ  زاـمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

يوس هب  ار  شناتـسد  دوب ) هدش  دیماان  کمک  تفایرد  زا  هک   ) لئاس درکن ، وا  هب  یکمک  نارـضاح  زا  یـسک  دوب ) مکاح  ناناملـسم  بلاغ 
یـسک مدرک ، کمک  ياضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دجـسم  رد  هک  شاب  دهاش  وت  ایادخ ! تفگ : نینچ  درک و  دـنلب  نامـسآ 
تسد کچوک  تشگنا  ینعی   ) ْرِْـصنِخ تشگنا  اب  دوب  هلفان ) یّبحتـسم و   ) زامن لوغـشم  ماگنه  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  درکن ! مکمک 
تایآ ترـضح  نآ  رتشگنا  دمآ و  ترـضح  نآ  يوس  هب  دنمزاین  صخـش  درک ! هراشا  دـنمزاین  نآ  هب  دوب ) نآ  رد  يرتشگنا  هک  شتـسار ،
ماجنا باحـصا ) و   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامـشچ  يولج  روضح و  رد  هنحـص  نیا  تفر . دروآ و  رد  ار   85 ص : نآرق ، رد  تیـالو 
مردارب اراگدرورپ ! دومرف : درک و ) دـنلب  نامـسآ  هب  تسد  هوکـش ، اب  ابیز و  هنحـص  نیا  ندـید  زا  سپ   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـش .

مناـبز زا  هرگ  و  نادرگ ؛ ناـسآ  میارب  ار  مراـک  و  نک ، هداـشگ  ار  ماهنیـس  اراـگدرورپ ! : » تفگ درک و  ییاـضاقت  وـت  زا  نارمع  نب  یـسوم 
مراک رد  ار  وا  و  نادرگ ؛ مکحم  ار  متـشپ  وا  اب  ار . نوراه  مردارب  هد ، رارق  نم  يارب  منادناخ  زا  يریزو  و  دنمهفب . ارم  نانخـس  ات  ياشگب ؛

( دـنمورین و   ) مکحم تردارب  هلیـسو  هب  ار  وت  ناوزاب  يدوزب  : » يدومرف نینچ  نآرق  رد  شاهتـساوخ ) تباجا  ماقم  رد   ) وت و  زاس ،» کـیرش 
مراک و  نک ؛ هداشگ  ار  ماهنیس  متسه ، وت  هدیزگرب  ربمایپ و  دّمحم ، نم  اراگدرورپ ! میهدیم ». رارق  يرترب  هطلـس و  امـش  يارب  و  مینکیم ؛

رایـسب ثیدح  نیا  همادا  رد  رذ  وبا  نادرگ ». مکحم  ار  متـشپ  وا  اب  هد ، رارق  میارب  یلع ، ینعی  منادناخ ؛ زا  يریزو  و  نادرگ ؛ ناسآ  میارب  ار 
هَّللا و مکّیلو  اّمنا   » هیآ دش و  لزان  لیئربج  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانخـس  زونه  مسق  ادخ  هب  : » دیوگیم ابیز 

هـس نیمه  هدـش ، دراو  هلأـسم  نیا  رد  هک  یتاـیاور  هعوـمجم  : » دـیوگیم تیاور  هس  نیا  لـقن  زا  سپ  يزار  رخف  دـناوخ ! ربماـیپ  رب  ار  ...« 
«1 .« » تسا تیاور 

هتکن ود  يروآدای 

هب یلومعم  کمک  کی  اهنت  زاـمن ، لاـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هقدـص  هک  دـهدیم  ناـشن  رذ  وبا  تیاور  هتکن 1 - ود  يروآداـی 
نآ اریز  دش ؛ زین  ناناملسم  هباحص و  زکرم  مالسا و  نوناک  یبّنلا ، دجـسم  تّهبا  هعمُـس و  ظفح  ثعاب  هکلب  تسا ، هدوبن  دنمزاین  یـصخش 

، نیارباـنب درک . تیاکـش  ادـخ  هاـگرد  هب  دوب ، هدـشن  یکمک  وا  هب  هرطاـخرپ ، هزاوآرپ و  دجـسم  نآ  یبّنلا ، دجـسم  رد  هک  نیا  زا  دـنمزاین 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  دجسم  تّهبا  رابتعا و  ظفح  بجوم  جاتحم ، ناسنا  نآ  زاین  عفر  رب  هوالع  زامن ، عوکر  رد  ترـضح  نآ  هقدص 

هعوـمجم هک  نیا  رب  ینبم  يزار ، رخف  ياـعّدا  - 2 86 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  دوب .! زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  باحـصا 
شیب تشذگ ، هک  روطنامه  اریز  تسا ؛ یساسایب  نخس  تسا ، روکذم  تیاور  هس  اهنت  ثحب ، ّلحم  هفیرـش  هیآ  نوماریپ  دوجوم  تایاور 
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بّصعت و زا  ناما  یلو  تسا ، هدـش  لقن  ّتنـس  لها  دوخ  زا  تایاور  نیا  رتشیب  هک  نیا  بلاج  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  تیاور  لـهچ  زا 
! دشاب يزار  رخف  نوچ  يدنمـشناد  دنچ  ره  دیوگب ، هرظتنم  ریغ  نانخـس  وا  هک  دوشیم  ثعاب  ددرگیم ، ناسنا  ریگنماد  یتقو  هک  تجاجل 
، نآ ربارب  نیدـنچ  هک  درک  اعّدا  ناوتیم  دـشاب ، هدیـسر  ام  هب  تیاور  لهچ  زا  شیب  قوف ، هیآ  دـننام  ياهلأـسم ، رد  رگا  هک  نیا  رب  هوـالع 

لها بقانم  لئاضف و  اب  ًامسر  هک  هّیما  ینب  کیرات  هایس و  نارود  رد  ًاصوصخم  تسا ؛ هتفر  نیب  زا  خیرات  لوط  رد  هک  هتشاد  دوجو  تیاور 
نآ لئاضف  رـشن  ناـیب و  تأرج  یـسک  دـشیم و  هزراـبم  دوب ، مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هب  طوبرم  هچنآ  ًاـصوصخم  مالـسلا ، مهیلع  تیبلا 
هب دوخ  اب  ار  لئاضف  نآ  دنتشادن و  ار  نآ  نایب  تأرج  دنتـسنادیم و  ترـضح  زا  یلئاضف  هک  دندوب  يدارفا  اسب  هچ  تشادن و  ار  ترـضح 

هکلب دـنتفرگیم ، رارق  بیقعت  تحت  دـنتفگیم  ار  تیب  لها  لئاضف  هک  يدارفا  هک  دوب  دـیدش  يردـقب  قانتخا  ناقفخ و  ّوج  دـندرب ! روگ 
دسرب ام  هب  تیاور  ياهلأسم 40  رد  رگا  تخس  طیارـش  نیا  اب  تفرگیم ! رارق  هذخاؤم  دروم  زین  داهنیم ، یلع  ار  شدنزرف  مان  یـسک  رگا 

هب هّجوـت  اـب  هک ، نیا  هجیتـن  تسا ! هتفر  نیب  زا  خـیرات  لوـط  رد  هک  هدوـب  تیاور  رادـقم  نیا  ربارب  دـنچ  هک  درک  اـعّدا  ناوـتیم  تأرج  هب 
« هَّللا مکیلو  امنإ   » هفیرش هیآ  هک  دنامیمن  یقاب  یّکـش  دش ، حرطم  لّصفم  روط  هب  اهنآ  زا  یخرب  تسا و  رتاوت  ّدح  رد  هک  ناوارف ، تایاور 
ربهر و ماما و  اهناملـسم و  تسرپرـس  شربمایپ ، دنوادخ و  زا  سپ  ترـضح ، نآ  هدـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  نأش  رد 

. تساهنآ ياوشیپ 

! اهلاکشا اههناهب و 

هراشا

ییاهداریا اهلاکـشا و  نادنمـشناد  زا  یخرب  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  هفیرـش  هیآ  نشور  تلالد  مغریلع  اهلاکـشا ! اههناهب و 
رد یلو  شسرپ ، لاکشا و  سابل  رد  تالاکـشا ، نیا   87 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  زا  يرایـسب  هک  دـناهدرک  حرطم  هیآ  تلالد  نوماریپ 

: دینک هّجوت  تالاکشا  نیا  زا  ياههنومن  هب  « 1 ! » تسا ییوجهناهب  عقاو 

! درادن رصح  رب  تلالد  امّنإ  لّوا : لاکشا 

رد اّمنا »  » هملک هک  نیا  یکی  دوب ؛ راوتسا  رما  هس  رب  قوف  هیآ  رب  لالدتـسا  تشذگ  هک  روطنامه  درادن ! رـصح  رب  تلالد  اّمنإ  لّوا : لاکـشا 
ریغ يارب  ثحب  دروم  تیالو  نیاربانب ، دهدیم . صاصتخا  هدمآ  هیآ  رد  هک  یهورگ  هس  هب  ار  تیالو  دراد و  رـصح  رب  تلالد  هفیرـش  هیآ 

دوجو زین  يرگید  هیآ  نآرق  رد  نوچ  درادن ، رصح  رب  تلالد  قوف  هیآ  رد  اّمنإ » : » دناهتفگ ّتنس  لها  نارّـسفم  زا  یخرب  تسین . تباث  اهنآ 
امَّنَأ اوُمَلْعِإ  میناوخیم : هیآ  نیا  رد  تسا ، دیدح  هروس  هفیرش 20  هیآ  نآ ، درادن و  رـصح  رب  تلالد  هدمآ و  نآ  رد  اّمنإ »  » هملک هک  دراد 

یتسرپلمجت یمرگرـس و  يزاب و  اهنت  ایند  یگدنز  دینادب  ِدالْوْالا ...  َو  ِلاْومْالا  ِیف  ٌُرثاکَت  َو  ْمُکَْنَیب  ٌرُخافَت  َو  ٌۀَنیز  َو  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  اْینُّدلا  ُةایَْحلا 
یگدنز مینادیم  اریز  تسین ؛ رصح  يانعم  هب  قوف  هیآ  رد  امَّنإ »  ... » تسا نادنزرف  لاوما و  رد  یبلط  نوزفا  امش و  نایم  رد  یـشورفرخف  و 

، نیاربانب دوشیم ؛ مه  رگید  روما  ملع و  لیـصحت  ّتیلاعف و  راک و  تداـبع و  تّذـل و  لـماش  هکلب  تسین ، هدـمآ  هیآ  رد  هچنآ  طـقف  اـیند 
صقان هیآ  نآ  هب  لالدتـسا  سپ  دنکیمن ، رـصح  رب  تلالد  زین  تیالو  هیآ  رد  دنکیمن ، رـصح  رب  تلالد  هیآ  نیا  رد  امَّنا »  » هک هنوگنامه 

ام اریز  تسا ؛ هناهب  عقاو  رد  لاکشا و  سابل  رد  هک  تسا  یتالاکـشا  هلمج  زا  لاکـشا ، نیا  خساپ :  88 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا .
دننام بعل و  وهل و  زج  ًاتقیقح  فراع ، نمؤم و  ناسنا  کی  دـید  زا  ایند  تسا و  رـصح  يانعم  هب  مه  هیآ  نیا  رد  اّمنإ » : » ًالّوا هک : میدـقتعم 
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، دینک هاگن  نیب  تقیقح  مشچ  اب  رگا  یلو  تسه ، مه  يرگید  زیچ  ایند  دینکیم  لایخ  دیاهدش و  ایند  قرب  قرز و  راتفرگ  امـش  تسین . نآ 
. دنتسه نآ  مرگرس  ناکدوک  ناسب  ناتسرپایند  هک  دید  دیهاوخن  شیب  ياهچیزاب  ار  ایند  رهاظم  همه  و  اهخاک ، اهرـصق ، اهماقم ، اهتموکح ،
رب لمح  مه  رگید  دراوم  رد  هک  دوشیمن  لیلد  نیا ، دوشن ، لامعتـسا  دوخ  یقیقح  يانعم  رد  اّمنا »  » هملک اـج  کـی  رد  هک  ضرف  رب  ًاـیناث :

. تسا لماک  هیآ  هب  لالدتسا  دراد و  رصح  رب  تلالد  هفیرش  هیآ  رد  اّمنا »  » کش نودب  هک ، نیا  هجیتن  مینک . یقیقح  ریغ  يانعم 

! تسا ریثک  لعف  متاخ  ءاطعإ  مود : لاکشا 

نیا هدش ، حرطم  ّتنس  لها  نیرّـسفم  يوس  زا  تسا و  هناهب  هب  هیبش  رتشیب  هک  یلاکـشا  نیمود  تسا ! ریثک  لعف  متاخ  ءاطعإ  مود : لاکـشا 
زامن رد  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  طّسوت  راک  نیا  ماجنا  یلو  تسا ، هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  میراد  لوبق  هک :

نیا باوج  خـساپ : دوش ؟ نالطب  ثعاب  هک  دـنکیم  يراک  زامن  رد  یلع  ایآ  دوشیم . زامن  نالطب  ثعاـب  ریثک » لـعف   » تسا و ریثک » لـعف  »
زامن هب  یطابترا  هک  دوشیم  هتفگ  يدایز  لمع  ماجنا  هب  تسادـیپ ، شمـسا  زا  هک  هنوگنامه  ریثک ، لعف  ًالّوا : اریز : تسا ؛ نشور  زین  هناـهب 

هب عورـش  هدننکلاحـشوخ ، ربخ  کی  ندینـش  رثا  رب  زامن ، طسو  رد  یـصخش  هک  نیا  لثم  دنزیم ؛ مه  رب  ار  زامن  تروص  دشاب و  هتـشادن 
دوخ یّتح  هک  ياهنوگب  جاـتحم ، لـئاس و  هب  هراـشا  کـی  اـّما  دـشکب . اروه  توس و  درپـب و  نییاـپ  ـالاب و  هب  نآ  هارمه  دـنک و  ندز  فک 

رد تیالو  تایآ  « 1 « !؟ تسا ریثک » لعف   » ایآ دـنک ، ار  راک  نیا  دوخ  دـنمزاین  صخـش  هکلب  دـنک ، جراخ  تسد  زا  ار  شرتشگنا  ترـضح 
ینیب زامن  ماگنه  هب  رگا  هک  هدـش  هداد  هزاجا  رازگزامن  هب  تایاور  قبط  هک  یلاح  رد  تسا  ریثک  لعف  يراک  نینچ  هنوگچ   89 ص : نآرق ،

یکیدزن رد  یکانرطخ  ناویح  رگا  ای  دهد ؟! همادا  زامن  هب  دشکب و  بآ  ار  دوخ  ینیب  دوب ، وا  کیدزن  رد  وشتـسش  هلیـسو  دـمآ و  نوخ  وا 
نیا ًایناث : تسا !؟ ریثک  لعف  هراشا  کی  یلو  تسین ؛ ریثک  لعف  لاعفا  نیا  ایآ  دهد ؟ همادا  دوخ  زامن  هب  دـشکب و  ار  نآ  درک ، هدـهاشم  دوخ 
يو هدش ، لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  راک  نیا  اب  هطبار  رد  هک  ياهیآ  رد  دنوادخ  اریز  تسا ! دـنوادخ  هب  يداریا  یلاکـشا و  هَّللاب ، ذوعن  هناهب ،

لزان ياهیآ  شحدم ، ناونع  هب  وا و  نأش  رد  دنوادخ  ایآ  دشیم ، وا  زامن  ندـش  لطاب  ثعاب  ترـضح  نآ  لمع  رگا  دـنکیم . شیاتـس  ار 
. تسا تجاجل  بّصعت و  هجیتن  تسین و  شیب  ياهناهب  مه  لاکشا  نیا  هک ، نیا  هجیتن  درکیم ؟

! دوب یتمیق  رایسب  رتشگنا  موس : لاکشا 

نآ تمیق  یضعب ، هتفگ  هب  یّتح  دوب ، شزرا  اب  یتمیق و  رایسب  قوف  رتشگنا  تایاور  زا  یخرب  قبط  دوب ! یتمیق  رایسب  رتشگنا  موس : لاکـشا 
مارح فارسا و  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  يارب  يدنمـشزرا ، رتشگنا  نینچ  زا  هدافتـسا  ایآ  تسا . هدوب  تاماش ، لثم  ناتـسا ، کی  تایلام  اب  ربارب 

رتشگنا ًارهاظ  هکلب  دوشیمن ؛ هدید  قوف  بلطم  يربتعم  تیاور  چیه  رد  ًالّوا : اریز : تسا ؛ نشور  زین  هناهب  نیا  باوج  خـساپ : تسا ؟ هدوبن 
ياهتورث نآ  دوب و  هدشن  حـتف  نآ  دـننام  تاماش و  ناریا و  زونه  نامز  نآ  رد  اریز  تسا ؛ هدوب  يداع  یلومعم و  رتشگنا  کی  ثحب  دروم 

هوالع داد . خر  افلخ  رصع  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لاحترا  زا  سپ  روکذم  تاحوتف  هکلب  دوب ، هدیـسرن  ناناملـسم  تسد  هب  نالک 
درکیم و اـفتکا  نیوج  ناـن  هب  ًاـبلاغ  دوبن و  رتـشیب  تشروخ  عون  کـی  تفـالخ  تردـق و  جوا  رد  شیاذـغ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نیا ، رب 

یکش نیاربانب ،  90 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دنک ؟ هدافتسا  یتمیق  نانچ  يرتشگنا  زا  دراد  ناکما  هنوگچ  دوب ، سابرک  ًالومعم  شسابل 
دنکیم و دییأت  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  یناگدنز  هن  دراد و  یگنهامه  باب  نیا  تایاور  ریاس  اب  هن  هک  ار ، فیعـض  تیاور  نآ  هک  تسین 
رد دشاب ، هتشاد  یتمیق  رایسب  يرتشگنا  مالسلا  هیلع  یلع  دراد  ناکما  هنوگچ  ًایناث : دناهتخاس ! یّـصاخ  ضارغا  يور  دزاسیم ، خیرات  اب  هن 

حدم و رد  هفیرـش  هیآ  هک  نیا  زا  نیاربانب ، دنک !؟ شیاتـس  حدم و  ار  وا  دنوادخ  دهد و  هقدص  ار  نآ  دـشاب و  مارح  فارـسا و  هک  يّدـح 
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هدش هتخاس  یّصاخ  فادها  ساسا  رب  درادن و  یساسا  هیاپ و  نانخس  نیا  میمهفیم  تسا  هدش  لزان  يراک  نانچ  یـصخش و  نینچ  دیجمت 
. تسا

! دزاسیمن بلق  روضح  اب  راک  نیا  مراهچ : لاکشا 

و یّلک ، روطب  ادـخ  دای  رکذ و  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یبلق  روضح  هب  هّجوت  اب  دزاسیمن ! بلق  روضح  اب  راک  نیا  مراهچ : لاکـشا 
هک ياهنوگب  تشادن ، ادخ  ریغ  هب  یهّجوت  چیه  تشگیم و  یهلا  لامج  لالج و  تافـص  رد  قرغ  هک  تشاد ، صوصخلاب  زامن  ماگنه  هب 

ماجنا زامن  ماگنه  هب  دوب ، راوشد  تخس و  مالسلا  هیلع  یلع  رب  زامن  ریغ  يداع و  لاح  رد  هک  ریت ، ناکیپ  ندومن  جراخ  یحاّرج و  تاّیلمع 
ار ریت  ناکیپ  تشادن ، هّجوت  وا  زج  زیچ  چیه  هب  دوب و  هدش  دنوادخ  رد  یناف  هتخوسلد  یفراع  ناسب  ترضح  نآ  هک  ینامز  رد  و  « 1  » دش

عوکر رد  درک و  هّجوت  لئاس  نانخس  هب  زامن  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هنوگچ  هداعلا ، قوف  بلق  روضح  نیا  هب  هّجوت  اب  دنتخاس . جراخ 
: باوج تسین . راگزاس  زامن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  لماک  عماج و  بلق  روضح  نآ  اب  هلأسم  نیا  هک ، نیا  هصالخ  درک !؟ کمک  وا  هب  زامن 

؛...  دهـشا َّمُهَّللا  : » درک عورـش  ادخ  مان  اب  ار  شیوخ  هلگ  هوکـش و  ادـخ ، اب  زاین  زار و  رد  کمک ، تفایرد  زا  يدـیماان  زا  سپ  لئاس  ًالّوا :
هب هّجوت  بلق و  روضح  اب  یتافانم  نیا ، درک و  بلج  لئاس  يوس  هب  ار  یلع  هّجوت  هک  دوب  ادـخ  ماـن  نیا  نیارباـنب ، شاـب » دـهاش  وت  ایادـخ 

رگا دـنکیمن ؟ ّتیعبت  وا  زا  دونـشیمن و  ار  ماما  ای  ّربکم ، يادـص  تعامج  زامن  رد  مومأم  رگم  نیا ، رب  هوـالع  درادـن . زاـمن  رد  دـنوادخ 
زاـمن چـیه  رد  سپ  دونـشیم ، رگا  91 و  ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  دـنک !؟ هماـقا  ار  زاـمن  وا  هارمه  هب  دـناوتیم  هنوـگچ  دونـشیمن ،

، هدـش ریبعت  ادـخ  لوسر  هب  وا  زا  ثیداحا  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  لئاس ، يادـص  ندینـش  اـیآ  ًاـیناث : درادـن !؟ دوجو  بلق  روضح  یتعاـمج 
ندرک فرطرب  مولظم و  يادـص  ندینـش  ایآ  ًاـثلاث : « 1 « ؟ دراد بلق  روضح  اب  یتافانم  هچ  ادـخ ، هداتـسرف  يادـص  ندینـش  دراد ؟ یلاکـشا 

راک اهنت  هن  هداد ، ماجنا  ار  نآ  هدـش و  نآ  بوذـجم  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  تدابع  رگا  « 2 « ؟ تسین تدابع  زامن ، رد  یّتح  وا ، لکـشم 
اّما تسا ، زامن  ماگنه  هب  نتشیوخ  هب  نتخادرپ  دراد  لاکشا  هچنآ  دوشیم . بوسحم  تدابع  رد  تدابع  هکلب  هتشادن ، لاکشا  ترضح  نآ 

تقیقح رد  تسا و  دودرم  مه  لاکـشا  نیا  هک ، نیا  هجیتـن  درادـن . یلاکـشا  دوشیم ، بوسحم  تداـبع  هک  موـلظم ، دـنمزاین  هب  نتخادرپ 
. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما  تیالو  رب  هیآ  تلالد  ندومن  گنر  مک  هباشم ، تالاکشا  لاکشا و  نیا  ناحاّرط  فده 

؟ تسا عمج  هیآ  ياهریمض  مامت  ارچ  مجنپ : لاکشا 

دروم رد  و  تسا ، هدش  لئاق  تیالو  هورگ  هس  يارب  هفیرش  هیآ  تشذگ  هک  هنوگنامه  تسا ؟ عمج  هیآ  ياهریمض  مامت  ارچ  مجنپ : لاکشا 
نوتؤی نومیقی 5 . نیّذلا 4 . اونمآ 3 . نیذَّلا 2 . . 1 دینک : هّجوت  تسا . هدمآ  عمج  تروصب  اهلوصوم  اهلعف و  اهریمـض ، مامت  موس  هورگ 

92 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هک  تسا  نیا  تالمج  نیا  ياـنعم  تسا ، عمج  اـب  بساـنتم  همه  روکذـم  هملک  تفه  نوعکار . مه 7 . . 6
لاح رد  هک  یسک  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  طقف  تایاور  مامت  رد  هک  یلاح  رد  دندرک ، کمک  ریقف  هب  عوکر  لاح  رد  یفلتخم  دارفا 

راگزاس هیآ  اب  دراد ، دوجو  هفیرـش  هیآ  لوزن  نأش  رد  هک  یتاـیاور  اـیآ  بلطم ، نیا  هب  هّجوت  اـب  تسا . هدـش  هدرب  ماـن  داد ، هقدـص  عوکر 
ای تیاور  نآ  زا  تسد  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ضراعت  یتایاور  اـی  تیاور  دـیجم و  نآرق  زا  ياهیآ  نیب  رگا  هک  تسا  نشور  و  تسا ؟

راـبتعایب ار  تاـیاور  تاـیاور ، هفیرـش و  هیآ  نیب  قوـف  ضراـعت  سپ  مینک ، لـمع  نآرق  هیآ  ياوـتحم  نومـضم و  هب  مـیرادرب و  تاـیاور 
عمج دیوگیم : لاؤس  نیا  باوج  رد  يزار  رخف  دناهداد ؛ ار  لاکـشا  نیا  خـساپ  دوخ  ّتنـس  لها  نارـسفم  نادنمـشناد و  خـساپ : دـنکیم .

هنوگنامه دوشیم  هدرب  راک  هب  عمج  ظفل  مارتحا  يارب  تسین ، رتشیب  رفن  کی  بطاخم  هک  نیا  اـب  یهاـگ  ینعی  تسا ، مارتحا  يارب  یهاـگ 

نآرق رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتایآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 185زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


« نآ دننام  دیدمآ و  دیتفگ ، دیتفر ، امـش  : » دوشیم هتفگ  نآ » دـننام  يدـمآ و  یتفگ ، یتفر ، وت   » ياج هب  تسا و  نینچ  زین  یـسراف  رد  هک 
یسولآ « 1 . » تسا نینچ  زین  قوف  هیآ  رد  دوشیم و  هدرب  راک  هب  درفم  ياج  هب  عمج  ظفل  مارتحا  تهج  یهاـگ  برع  تاـّیبدا  رد  نیارباـنب 

زا درفم  هغیـص  ياج  هب  راک ، تمظع  يارب  هاگ  و  صخـش ، تمظع  يارب  هاـگ  دـیوگیم : وا  تسا ؛ هداد  يرگید  خـساپ  یناـعملا  حور  رد 
خساپ اّما  و  « 2 . » دراد هنیرق  هب  زاین  تسا  يزاجم  لامعتسا ، نیا  نوچ  یلو  تسا . موسرم  برع  تغل  رد  نیا  دوشیم و  هدافتسا  عمج  هغیص 

هیآ رد  تسا و  لوادتم  موسرم و  راک ، تمظع  ای  صخـش  مارتحا  تهج  درفم  ياج  هب  عمج  هغیـص  لامعتـسا  دیتفگ  هک  روطنامه  ًالّوا : ام :
یّتح نادنمشناد ، زا  سک  چیه  هک  تسا  نیا  يزاجم  لامعتـسا  نیا  هنیرق  تسا و  هتفر  راک  هب  عمج  هغیـص  تهج  نیمه  هب  زین  ثحب  دروم 
نیا دشاب و  هیآ  لومشم  ات  دشاب  هداد  هقدص  عوکر  لاح  رد  یسک  مالسلا ، هیلع  یلع  زا  ریغ  دنتسین  دقتعم  ّتنس ، لها  بّصعتم  نادنمشناد 

تایآ رد  ًایناث : دـیایب . درفم  ظـفل  دـیاب  هک  تسا  يدروم  رد  عمج  ظـفل  لامعتـسا  رب  هنیرق  نیرتهب   93 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  دوخ 
رّکذـتم ار  نآ  دروم  تفه  هنومن  يارب  تسا ؛ هتفر  راک  هب  دوش  لامعتـسا  درفم  دـیاب  هک  ییاج  رد  عمج  هغیـص  هدرتسگ  روطب  دـیجم  نآرق 

َو یماـتَْیلا  َو  َنِیبَْرقاـْلا  َو  ِْنیَدـِلاْوِللَف  ٍْریَخ  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  اـم  ْلـُق  َنوـُقِْفُنی  اذ  اـم  َکَنُولَئْـسَی  میناوـخیم : هرقب  هروـس  هـیآ 215  رد  - 1 میوشیم :
ریخ و ره  : » وگب دـننک ، قافنا  يزیچ  هچ  دـننکیم  لاؤس  وت  زا  ام ) ربمایپ  يا   ) ٌمِیلَع ِِهب  َهَّللا  َّناَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  َو  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  َنیِکاسَْملا 
رد ناگدنامرد  نادنمتـسم و  نامیتی و  ناکیدزن و  ردام و  ردپ و  يارب  دیاب  دینکیم ، قافنا  هک  يونعم  يّدام و  دـنمدوس  هیامرـس  و   ) یکین

هفیرـش هیآ  نیا  رد  دـنادیم .) وا  دـینک ، رهاـظت  تسین  مزـال   ) تسا هاـگآ  نآ  زا  دـنوادخ  دـیهد ، ماـجنا  هک  يریخ  راـک  ره  و  دـشاب ». هار 
لاؤس ناناملـسم  زا  یعمج  هک  دـسریم  رظن  هب  ادـتبا  رد  تسا و  هدـمآ  عمج  تروصب  اولعفت » ام  متقفنا و  نوقفنی ، کنولأسی ،  » ياههغیص

نب ورمع   » ماـن هب  يدـنمتورث  صخـش  وا  درکن و  حرطم  ار  لاؤـس  نیا  رتـشیب  رفن  کـی  هـیآ ، لوزن  نأـش  قـبط  یلو  دـندرک ، حرط  ار  قوـف 
ای و  دشابیم ، قافنا  هک  راک ، تمظع  تهج  هب  ای  لاح  تسا ؛ هدمآ  درفم  ياج  هب  عمج  ظفل  هفیرش  هیآ  نیا  رد  نیاربانب ، « 1 . » دوب حومج »
هک نیا  دروخیم  مشچ  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هک  یبلاـج  بلطم  هتکن : دـشابیم . حوـمج  نب  ورمع  هک  هدـننکلاؤس  هب  مارتـحا  روـظنم  هب 

دـنکیم و لاؤس  دوشیم  قاـفنا  هک  یلاـم  عون  زا  ورمع  اریز  دزادرپیم ، يرگید  بلطم  هب  حومج  نب  ورمع  لاؤـس  هب  خـساپ  رد  دـنوادخ 
لّوا هجرد  رد  ناسنا  هک  تسا ، قافنا  فرصم  ّتیّمها  خساپ ، عون  نیا  مایپ  دیوگیم . نخس  دوش  قافنا  اهنآ  هب  دیاب  هک  یناسک  زا  دنوادخ 

هیآ رد  لاعتم  دنوادخ  - 2 دزادرپب . نارگید  هب  سپس  دورب و  اهنآ  غارـس  هب  دریگب و  رظن  رد  ار  شیوخ  ناگتـسب  ناکیدزن و  ردام و  ردپ و 
َو ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًۀَِینالَع  َو  ًاّرِس  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا   94 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دیامرفیم : هرقب  هروس   274

ناشراگدرورپ دزن  ناـشدزم  دـننکیم ، قاـفنا  راکـشآ ، ناـهنپ و  زور ، بش و  ار ، دوخ  لاوما  هک  اـهنآ  َنُونَزْحَی  ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـال 
، مّهبر مهرجا ، مهلف ، مهلاوـما ، نوـقفنی ، نیذـّلا ،  » تاـملک زین  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنوشیم . نیگمغ  هن  و  تساـهنآ ، رب  یـسرت  هن  تـسا ؛

هدوب مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  روظنم ، هک  دناهتفگ  نارّسفم  زا  يرایسب  یلو  تسا ؛ هدمآ  عمج  هغیـص  هب  همه ، نونزحی » مه ، مهیلع ،
ار يرگید  هنابـش و  ار  یکی  تشاد ، مهرد  راهچ  ترـضح  نآ  یتیاور ، قبط  تسا . هدرکیم  قافنا  راکـشآ  ناهنپ و  زور ، بش و  هک  تسا 

ياهراک يارب  دوشیم  رگم  لاؤس : « 1 ! » دش لزان  وا  قافنا  نأش  رد  قوف  هیآ  درک و  قافنا  ناهنپ  ار  یمراهچ  راکـشآ و  ار  یموس  زور ، رد 
هن تسا  لمع  یگنوگچ  ّتیفیک و  تسا  مهم  مالسا  رظن  زا  هچنآ  خساپ : دوشیم ؟ لزان  ياهیآ  مهرد ، راهچ  قافنا  نوچمه  یئزج ، رایـسب 

یـسک رگا  اّما  دوش ، لزان  ياهیآ  زین  مهرد  راهچ  زا  رتمک  قافنا  نأش  رد  تسا  نکمم  دـشاب ، هناصلخم  لمع  رگا  نیارباـنب ، لـمع . رادـقم 
هیآ رد  - 3 دوشیمن . لزان  نآ  نأش  رد  ياهیآ  تشاد و  دهاوخن  یـشزرا  چیه  دشابن ، صالخا  رـس  زا  یلو  دـنک ، قافنا  مه  الط  زا  یهوک 

َو ُهَّللا  اَُنبْـسَح  اُولاق  َو  ًاـنامیِإ  ْمُهَدازَف  ْمُهْوَشْخاَـف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَـق  َساَّنلا  َّنِإ  ُساَّنلا  ُمَُهل  َلاـق  َنیِذَّلا  میناوخیم : نارمع  لآ  هروس  هفیرش 173 
( هب هلمح   ) يارب نمـشد ] رکـشل  مدرم /[  : » دنتفگ نانآ  هب  مدرم ، زا ) یـضعب   ) هک دندوب  یناسک  دحا ) گنج  نادـهاجم   ) اهنیا ُلیِکَْولا  َمِْعن 
. تسام یماح  نیرتهب  وا  و  تسا ؛ یفاک  ار  ام  ادخ  : » دـنتفگ و  دوزفا ؛ ناشنامیا  رب  نخـس ، نیا  اّما  دیـسرتب »! اهنآ  زا  دـناهدرک ؛ عامتجا  امش 

یلص ربمایپ  نامرف  زا   95 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ناناملـسم  هزات  زا  یهورگ  هک  یتقو  تسا ، هدش  لزان  دحا  گنج  نوماریپ  هیآ  نیا 
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یگنج مئاـنغ  يروآعـمج  هب  هدوـمن و  كرت  ار  شیوـخ  ّتیرومأـم  ّلـحم  دـندرک و  یچیپرـس  فـّلخت و  دـحا  گـنج  رد  هلآ  هـیلع و  هللا 
ناسنیدب دومن و  هرصاحم  ار  ناناملسم  دز و  رود  ار  دحا  هوک  درک و  هدافتسا  ءوس  ناناملسم  تلفغ  زا  هدروخ  تسکش  نمـشد  دنتخادرپ ،

هب دننک ، هرسکی  ار  راک  هک  نیا  نودب  نیکرشم  راّفک و  دندیسر ! تداهش  هب  ناناملـسم  زا  نت  داتفه  دش و  زوریپ  هدروخ  تسکـش  نمـشد 
نیا ات  هک  ام  تفگ : ناـنآ  زا  یکی  هّکم ، تمـس  هب  تشگزاـب  نیح  رد  دنتـشگزاب ؛ هّکم  يوس  هب  هدرک و  تعاـنق  رـصتخم  يزوریپ  ناـمه 

هرابود هدـنیآ  رد  مینکن ، ار  راک  نیا  زورما  رگا  دوش ؟ مامت  مالـسا  راک  اـت  میدـناسرن ، لـتق  هب  ار  مالـسا  ربماـیپ  ارچ  میدـش ، زوریپ  هلحرم 
نیب رد  دندادرـس ! ار  دربن  همادا  تشگزاب و  گنهآ  همه  درک و  ریثأت  نارگید  رد  وا  نانخـس  دـش ! دـنهاوخ  ام  محازم  ناناملـسم  مالـسا و 

ناناملسم هب  راّفک  هک  نیا  زا  لبق  وا  دوب ؛ یـضاران  گنج  همادا  زا  هک  دوب  یعازخلا » دبعم   » ای دوعـسم » نب  میعن   » مان هب  یـصخش  نیکرـشم 
نآ : » دنتفگ دندرک و  تشحو  ربخ  نیا  زا  ناناملـسم  زا  یخرب  دناسر ، اهناملـسم  عالّطا  هب  ار  اهنآ  میمـصت  راّفک و  تشگزاب  ربخ  دنـسرب ،
اهنآ ربارب  رد  میناوتیم  هنوگچ  میراد ، حورجم  هتشک و  رادقم  نیا  هک  نونکا  میدروخ ، یتخس  تسکـش  نینچ  میدوب  ملاس  همه  هک  نامز 

ار نیحورجم  یّتح  و  میوریم » اهنآ  لابقتسا  هب  هکلب  مینکیم ، دربن  اهنآ  اب  اهنت  هن  : » دنتفگ اهناملـسم  زا  رگید  ياهّدع  یلو  مینک ! تمواقم 
، دنیآیم اهنآ  لابقتسا  هب  دوخ  نیحورجم  اب  اهناملسم  هک  دش  هّجوتم  یتقو  نمشد  دندرک ، تکرح  نمشد  تمس  هب  هداهن  رکشل  شیپاشیپ 
رد قوف  هفیرش  هیآ  دومن . يراددوخ  هرابود  يریگرد  زا  دز و  ینیشنبقع  هب  تسد  ّتیقّفوم ، يزوریپ و  رادقم  نامه  ظفح  يارب  دیسرت و 
هب ریبعت  دـناسر ، ناناملـسم  عالّطا  هب  ار  راّفک  میمـصت  هک  یعازخلا » دـبعم   » ای دوعـسم » نب  میعن   » زا و  تسا . هدـش  لزان  ناتـساد  نیا  دروم 

ياج هب  وا ، راک  تمظع  مارتحا و  يارب  دوب ، یتمظع  اب  راک  وا  راک  نوچ  یلو  دوبن ؛ رتشیب  رفن  کی  وا  هک  یلاح  رد  دنکیم ، مدرم » سان / »
ْنَمَف  96 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  دـیامرفیم : نارمع  لآ  هروس  هیآ 61  رد  لاعتم  دـنوادخ  - 4 تسا . هدـش  هدافتـسا  عمج  زا  درفم ،
َتَنَْعل ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ ، َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَئاِسن  َو  انَئاِسن  َو  ْمُکَئاْنبَأ  َو  انَئاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاح 

اهنآ هب  دنزیخرب ، زیتس  هّجاحم و  هب  وت  اب  یناسک  زاب ) ، ) هدیـسر وت  هب  حیـسم ) هرابرد   ) هک یـشناد  ملع و  زا  دـعب  هاگره  َنِیبِذاْکلا  یَلَع  ِهَّللا 
زا ام  ار ؛ دوخ  نانز  مه  امـش  مییامن ، توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار ؛ دوخ  نادنزرف  مه  امـش  مینک ، توعد  ار  دوخ  نادنزرف  ام  دـییایب  وگب :

نوماریپ هیآ  نیا  میهد . رارق  ناـیوگغورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  و  مینک ؛ هلهاـبم  هاـگنآ  دوخ ؛ سوـفن  زا  مه  امـش  مینک ، توـعد  دوـخ  سوـفن 
نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  زا  دـننادیم - همه  هک  روطنامه  ارجام - نیا  رد  تسا . هلهاـبم  ناتـساد 

عمج هک  انَئاِسن ،»  » زا روظنم  و  مالّسلا ) امهیلع   ) نیـسح نسح و  هفیرـش  هیآ  رد  انَئاْنبا »  » زا روظنم  دندوب . هدمآ  نیعمجا ) مهیلع  هَّللا  مالـس  )
رد نیاربانب  « 1 . » تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  تسا ، عمج  مه  نآ  هک  انَسُْفنَأ ،»  » زا روظنم  و  اهیلع ) هَّللا  مالس   ) ءارهز همطاف  تسا ،

هروـس هیآ  نیلّوا  رد  - 5 تسا . هتفر  راـک  هب  یلع »  » و همطاـف »  » ینعی درفم ، رد  انـسفنا ،»  » و اـنئاسن »  » ینعی عمج ، هغیـص  زین  هفیرـش  هیآ  نیا 
نمـشد نم و  نمـشد  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  َءاِیلْوَأ ...  ْمُکَّوُدَـع  َو  يِّوُدَـع  اوُذِـخَّتَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  میناوخیم : هنحتمم 

رفن کی  وا  هدش و  لزان  هعتلب » یبا  نبا  بطاح   » دروم رد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دناهتفگ  نارّـسفم  زا  يرایـسب  دیریگن ... ! تسود  ار  ناتدوخ 
هک تسا  يراک  رطخ  تمظع  رطاخ  هب  نیا  تسا و  هتفر  راک  هب  عمج  همه  مکّودع » اوذّختت ، ال  اونمآ ، نیّذلا ،  » ياههغیص یلو  تسا ، هدوب 

ار هّکم  هب  یهتنم  ياههار  تفرگ ، هّکم  حـتف  هب  میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  هک : نیا  نآ  دـهد و  ماجنا  تساوخیم  وا 
تایآ يزیرنوخ  گنج و  نودب  هدش و  ریگلفاغ  اهنآ  دسرن و  هّکم  نیکرشم  راّفک و  شوگ  هب  ناناملسم  یـشکرکشل  ربخ  ات  دومن ، دودسم 

ناناملسم یشکرکشل  ربخ  لاقتنا  اب  : » تفگ دوخ  دزن  تشاد ، هّکم  رد  یتورث  لام و  هک  بطاح » « ؛ دنوش میلست   97 ص : نآرق ، رد  تیالو 
ياهمان فده  نیا  اب  وا  مریگب !» يزایتما  مهدـب و  يزایتما  : » اهرادمتـسایس لوق  هب  و  منکیم ،» جراخ  ناکرـشم  تسد  زا  ار  ملاوما  هّکم ، هب 

يوس هب  یفخم و  دوخ  ناوسیگ  يالهبال  رد  ار  همان  هراس  دـناسرب . هّکم  هب  ات  درپس  هراس »  » مان هب  ینز  هب  ار  نآ  تشون و  هّکم  نارـس  يارب 
دنچ مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح ، دناسر ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  عالّطا  هب  ار  روکذم  هئطوت  دـش و  لزان  لیئربج  درک . تکرح  هّکم 
هیآ نایرج ، نیا  لابند  هب  دنتـشگزاب . هنیدـم  هب  هدومن  فشک  ار  همان  هرخالاب  دـنتفر و  نز  لاـبند  هب  اـهنآ  درک ، هماـن  فشک  رومأـم  ار  رفن 
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لتق هب  دیاب  بطاح  هک  دندرک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  باحـصا ، زا  یخرب  تخادرپ . بطاح  شنزرـس  هب  دش و  لزان  هفیرش 
بوسحم ردـب  گنج  نادـهاجم  ءزج  هدرک و  یتامدـخ  مه  اًلبق  هدـش و  نامیـشپ  بطاح  دـید  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـّما  دـسرب ،

هیآ رد  - 6 تسا . هتفر  راک  هب  عمج  ياههغیـص  دوب ، درفن  کی  بطاح »  » هک نیا  اب  زین  هیآ  نیا  رد  « 1 . » درک دازآ  دیشخب و  ار  وا  دوشیم ،
ار يراصن  دوهی و  نانمؤم !  ... ) ًةَِرئاد انَبیُِصت  ْنَأ  یـشَْخن  َنُولوُقَی  ْمِهِیف  َنوُعِراُسی  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  يَرَتَف  میناوخیم : هدئام  هروس   52
و دـنریگیم ، یـشیپ  رگیدـکی  رب  نانآ ، یتسود )  ) رد هک  ینیبیم  تسا  يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  ار  یناـسک  یلو ) دـیهدن . رارق  دوخ  ّیلو 

هداد روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میـشاب .). هتـشاد  اهنآ  کمک  هب  زاین  و   ) دوش دتفیب  قاّفتا  ام  يارب  ياهثداح  میـسرتیم  دنیوگیم :
هطبار عطق  رگا  تفگیم : یبا » نب  هللا  دـبع   » مان هب  ناقفانم ، زا  یکی  دـننک ؛ عطق  ناکرـشم  راّـفک و  اـب  ار  شیوخ  هطبار  ناناملـسم  هک  دوب 

«1 . » دش لزان  قفانم  نیا  نأش  رد  قوف  هیآ  میوشیم . یتالکـشم  راچد  دزیریم و  مهرب   98 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ام  یگدنز  مینک 
، نوعراسی مهبولق ، نیذـّلا ،  » عمج ياههغیـص  زا  هیآ  رد  یلو  دوبن ؛ شیب  یکی  دزیم ، ناکرـشم  راّفک و  اـب  طاـبترا  همادا  زا  مد  هک  یـسک 

متـشه هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  - 7 درادن . یلاکـشا  هنیرق  اب  درفم  رد  عمج  لامعتـسا  سپ  تسا . هدـش  هدافتـسا  انبیـصت » یـشخن و  نولوقی ،
َنیِِقفانُْملا ال َّنِکل  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  ِهلوُسَِرل  َو  ُةَّزِْعلا  ِهَِّلل  َو  َّلَذْالا  اَْهنِم  ُّزَعْالا  َّنَجِرُْخَیل  ِۀَـنیِدَْملا  َیلِإ  انْعَجَر  ِْنَئل  َنُولوُقَی  دـیامرفیم : نیقفاـنم  هروس 
وا و لوسر  ادخ و  صوصخم  تّزع  هک  یلاح  رد  دـننکیم »! نوریب  ار  نالیلذ  نازیزع ، میدرگزاب ، هنیدـم  هب  رگا  دـنیوگیم : اهنآ  َنوُمَْلعَی 

لزان دش ، عقاو  دیدق »  » نیمزرس رد  يرجه  مشش  لاس  رد  هک  قلطصملا ، ینب  هوزغ  زا  دعب  قوف  هیآ  دننادیمن . ناقفانم  یلو  تسا ؛ نانمؤم 
، ام : » تفگ دز و  یتشز  رایسب  فرح  یبا ، نب  هللا  دبع  نیقفانم ، هدرک  رـس  داد ، خر  راصنا  نیرجاهم و  زا  یکی  نیب  هک  یفالتخا  رد  تشگ .

کبلک نمـس  : » دـیوگیم هک  تسا  یفورعم  لثملا  برـض  هیبش  ام  راک  اّما  میدرک ، کـمک  اـهنآ  هب  میداد و  هاـنپ  ار  نیرجاـهم  هورگ  نیا 
نوریب رهـش  نآ  زا  ار  نیرجاهم  هنیدـم ، هب  تشگزاب  زا  سپ  هک  دروخ  مسق  سپـس  دروخب »! ار  وت  ات  نک  هبرف  قاچ و  ار  تَگـس  کـلُکأی ؛

ياههغیـص یلو  تفگن ، ار  نخـس  نیا  رتشیب  رفن  کـی  دـینکیم  هظحـالم  هک  هنوگناـمه  « 2 . » دش لزان  هفیرـش  هیآ  سپـس  درک ، دـهاوخ 
نآ ضّرعتم  هک  نآرق ، تایآ  رگید  و  تشذگ ، نآ  حرش  هک  هناگتفه ، تایآ  رد  هک ، نیا  هجیتن  تسا . هدش  هدروآ  عمج  انعجر » نولوقی ، »
رد رگا  نیاربانب  تسا . دیجم  نآرق  جیار  گنهرف  کی  نیا  تسا و  هدش  لامعتسا  دور  راک  هب  درفم  دیاب  هک  ییاج  رد  عمج  هغیص  میدشن ،
رد یسک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ   99 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  نب  ّیلع  زج  هک  نیا  اـب  هتفر ، راـک  هب  عمج  ياههغیـص  زین  تیـالو  هیآ 

ماجنا وا ، راک  مالـسلا و  هیلع  یلع  تمظع  تهج  راک  نیا  هکلب  دوشیمن ، دراو  هیآ  تلـالد  هب  یلاکـشا  تسا ، هدادـن  هقدـص  عوکر  لاـح 
. تسا هدش 

؟ دراد ینعم  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  مشش : لاکشا 

و « 1  » يزار رخف  هک  يرگید  لاکـشا  دراد ؟ ینعم  هچ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـیح  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  تیـالو  مشـش : لاکـشا 
يربهر تماما و  ندوب و  رایتخا  بحاص  یتسرپرـس و  ياـنعم  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  تیـالو  رگا  : » هک تسا  نیا  دـناهدومن  حرطم  نارگید 

نب ّیلع  يارب  ینعم  نیا  توبث  ضرف  رب  اریز  دراد ؟ ییانعم  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  دشاب ،
یتیالو نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  یلو  دوشیم ، تباث  وا  يارب  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  تیالو  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ 

تسود و ربمایپ  نامز  رد  یّتح  یلع  اریز  درادن ، یلاکشا  چیه  میریگب  ترـصن  یتسود و  يانعم  هب  ار  تیالو  رگا  اّما  تسین ، تباث  وا  يارب 
هن هدوب  هّوقلاب  هراومه  نیشناج  هفیلخ و  ّیصو و  ّیلو و  تیالو  اریز  تسا ، نشور  مه  لاکـشا  نیا  باوج  خساپ : تسا .»! هدوب  نانمؤم  رای 

ّیلو و ات  دنکیم  بلط  يدنزرف  دنوادخ  زا  هک  مالسلا  هیلع  اّیرکز  ترضح  تسا ؛ هتفهن  تاملک  نیا  نورد  رد  بلطم  نیا  ًاساسا  لعفلاب و 
ثراو ردپ ، تایح  نامز  رد  ییحی  ایآ  «، 2  » دهدیم وا  هب  ار  ییحی  هدومن و  تباجا  ار  شاهتساوخ  زین  دنوادخ  دشاب و  وا  ثراو  نیشناج و 
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یئالقع یفرع و  رما  کی  هلأسم  نیا  تسا . ردپ  گرم  زا  دعب  روما  نیا  هک  تسا  نشور  ردپ ؟ تلحر  زا  سپ  ای  تسوا . نیـشناج  ّیلو و  و 
لئاق يرایتخا  تیالو و  شیوخ  گرم  زا  لبق  یصو ، يارب  ایآ  دننکیم ، نییعت  یصو  دوخ  يارب  دنسیونیم و  همانتیصو  هک  یناسک  تسا ؛

، تسا هدرک  باختنا  یصو  دوخ  يارب  تسا و  هتشاد  همانتیـصو  ًامتح  يزار  رخف  ياقآ  تسا ؟ گرم  زا  سپ  هب  طوبرم  اهنیا  ای  دنوشیم ،
هفیلخ و نتـشیوخ  يارب  ایند  نارادـمامز  مامت  رتالاب ، نیا  زا  شتامم ؟! زا  دـعب  ای  تسا ، هدوب  وا  نیـشناج  شتایح  ناـمز  رد  وا  ّیـصو  اـیآ 

هکلب دـنرادن ، یتردـق  یلعف ، رادـمامز  تایح  رد  اهنآ   100 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  زا  مادـک  چـیه  یلو  دـننکیم ، نییعت  ینیـشناج 
تسرپرـس و رایتخا و  بحاص  يانعم  هب  هفیرـش  هیآ  رد  تیالو  نیاربانب  تسا . یلعف  رادمامز  گرم  زا  سپ  يارب  اهنآ  تارایتخا  تردـق و 
رب هوالع  دنکیم . ادـیپ  ّتیلعف  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  یناعم  نیا  مامت  یلو  تسا ، تّما  تماما 

هلاسهس تسیب و  نارود  لوط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هکلب  درادـن ، هیآ  نیا  هب  صاصتخا  ربمایپ  ینیـشناج  نییعت  هلأسم  نیا ،
ربمایپ تسا . راّدـلا  موی  ثیدـح  ناتـساد  نآ  هنومن  نیلّوا  هک  دـندرک ، حرطم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هلأسم  رّرکم  روطب  شايربماـیپ 

هب ار  شیرق  نارـس  ماـگ ، نیلّوا  رد  دز و  راکـشآ  ینلع و  غیلبت  هب  تسد  ینلع ، ریغ  هناـیفخم و  غیلبت  لاـس  هس  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
زا کی  مادـک  ِْرمْالا  اَذـه  یلَع  ِینُرِزاُوی  ْمُکُّیَأ  دومرف : ناـیاپ  رد  دومن و  حرطم  ار  شیوخ  تلاـسر  تفایـض  زا  سپ  درک و  توعد  یتفاـیض 
وت یِّیِصَو ؛ َْتنا  : » دومرف سلجم  نامه  رد  ربمایپ  دادن ، تبثم  باوج  یلع  زج  یسک  درک ؟! دیهاوخ  کمک  ارم  مهم  ّتیلوئسم  نیا  رد  امش 

لیبق نیا  هک ، نیا  هجیتن  تساوخیم ؟! هچ  يارب  نیشناج  یصو و  دوب ، هدنز  زونه  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دوب ». یهاوخ  نم  نیشناج  یـصو و 
! تسا ییوجهناهب  عقاو  رد  دراد ، ینشور  باوج  هک  تالاکشا ،

؟ تسیچ تاکز  زا  روظنم  متفه : لاکشا 

، تسا هدـش  حرطم  تیالو  هیآ  تلالد  دروم  رد  یفلتخم  ياهییوجهناهب  تشذـگ  هک  هنوگنامه  تسیچ ؟ تاکز  زا  روظنم  متفه : لاکـشا 
عقاو داریا  لاؤس و  دروم  همه  ةاـکّزلا ،» «، » نوعکار «، » ّیلو «، » اـّمنإ « ؛ دـناهدرب لاؤـس  ریز  ار ، ثحب  دروـم  هیآ  هملک  هب  هملک  هک  ياهنوـگب 

تاکز ای  تسا ، روظنم  یّبحتسم  تاکز  ایآ  تسا ؟ یتاکز  هچ  هفیرـش  هیآ  رد  تاکز  زا  روظنم  دناهتفگ : نارگید  يزار و  رخف  تسا . هدش 
روظنم رگا  تسا . بجاو  تاکز  روظنم  ًامتح  نیاربانب  میرادـن ،  101 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  یّبحتـسم  تاکز  ماـن  هب  يزیچ  بجاو ؟

رظن زا  یلع  اریز  میوشیم ، ضقاـنت  راـچد  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  دروم  رد  هیآ  میئوگب  ییوـس  زا  دـشاب و  بجاو  تاـکز 
دناهتفگ رهد ) هروس   ) ناسنا هروس  لوزن  نأش  رد  هچنآ  قبط  نوچ  دریگب ، ّقلعت  وا  هب  بجاو  تاـکز  هک  دوبن  يّدـح  رد  یلاـم  يداـصتقا و 

يارب يزیچ  يرگید  دنداد ، دنمزاین  هب  ار  دوخ  بش  ياذـغ  دـمآ و  اهنآ  هناخ  رد  هب  یلئاس  دـندوب و  هتفرگ  هزور  یتقو  شاهداوناخ  یلع و 
تاکز روطچ  تشادـن ، هفاضا  بش  کی  ياذـغ  هزادـنا  هب  هک  یلع  هک ، نیا  هصالخ  دـننک ؛ راطفا  بآ  اب  دـندش  روبجم  دنتـشادن و  راطفا 

رظن زا  ًالّوا : میئوگیم : هناهب ، رتحیحص  ریبعت  هب  و  لاکشا ، نیا  باوج  رد  خساپ : دزادرپب !؟ عوکر  لاح  رد  ات  دوب  هتفرگ  ّقلعت  وا  هب  بجاو 
هنیدم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  تاکز  يروآعمج  اریز  بحتسم ؛ تاکز  مه  میراد و  بجاو  تاکز  مه  مالـسا 

هدرک قیوشت  تاکز  تخادرپ  هب  ار  مدرم  دـنوادخ  و  هدـمآ ، نایم  هب  تاـکز  زا  نخـس  زین  یّکم  ياـههروس  رد  هک  یلاـح  رد  دـش . ماـجنا 
يروآعمج دوب  هدـشن  لیکـشت  یمالـسا  تموکح  هک  نامز  نآ  رد  هک  بجاو  ياهتاکز  اـی  تسا ، یّبحتـسم  تاـکز  روطنم ، ًاـمتح  تسا ؛

یّکم هروس  کی  هک  نونمؤم ، هروس  مراهچ  هیآ  رد  فلا - دینک : هّجوت  تسا ، هدش  لزان  هّکم  رد  هک  تایآ ، نیا  زا  هنومن  هس  هب  دـشیمن .
تخادرپ هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنهدیم . ماجنا  ار  تاکز  هک  دنتـسه ) یناسک  نانمؤم   ) اهنآ َنُولِعاـف  ِةاـکَّزِلل  ْمُه  َنیذَّلا  َو  میناوخیم : تسا ،

تاکز مکح  عیرـشت  زا  لـبق  هیآ  نیا  تسا و  یّکم  هروس  نیا  هک  اـجنآ  زا  تسا و  هدـش  حرطم  نینمؤم  تافـص  زا  یکی  ناونع  هب  تاـکز 
، تسا ناـنمؤم  فـصو  رد  هک  لـمن ، هروـس  موـس  هیآ  رد  ب - تسا . هدوـب  روـظنم  بحتـسم  تاـکز  هک  میباـییم  رد  تـسا ، هدـش  لزاـن 
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ار تاکز  دنرادیم و  اپرب  ار  زامن  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم  َنُوِنقُوی  ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةولَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  میناوخیم :
زا روظنم  نیارباـنب  تسا ، یّکم  ياـههروس  زا  زین  لـمن  هروـس   102 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  دـنراد . نیقی  ترخآ  هـب  دـننکیم و  ادا 
ُمُه َِکئلواَف  ِهَّللا  َهْجَو  َنوُدـیُِرت  ٍةاـکَز  ْنِم  ُْمْتیَتآ  اـم  َو  میناوخیم : مور  هروس  هیآ 39  رد  ج - تسا . یّبحتـسم  تاکز  قوف ، هیآ  رد  تاـکز 

ياراد دننکیم  نینچ  هک  یناسک  و ) تسا ؛ تکرب  هیام   ) دیبلطیم ار  ادخ  ياضر  اهنت  دیزادرپیم و  تاکز  ناونع  هب  ار  هچنآ  َنوُفِعْـضُْملا 
هدافتـسا نآرق  زا  هچنآ  قبط  نیاربانب ، تسا . یّبحتـسم  تاکز  قوف  هیآ  رد  تاکز  زا  روظنم  تسا و  یّکم  مه  هروس  نیا  دنفعاضم . شاداپ 

تاـکز دراد و  بجاو  تاـکز  ساـنجا  زا  یخرب  هعیـش  هقف  رد  هک  هنوگناـمه  یّبحتـسم ؛ تاـکز  مه  میراد و  بجاو  تاـکز  مه  دوشیم ،
رد هک  تیالو  هیآ  لوزن  ماگنه  هب  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  يداصتقا  عضو  هسیاقم  ًاـیناث : تسا . بحتـسم  ساـنجا  زا  رگید  یخرب 

يادتبا رد  ناناملـسم  عضو  اریز  تسین ؛ یحیحـص  سایق  رهد  هروس  تایآ  لوزن  نامز  اب  دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رمع  رخاوا 
هرصاحم رد  هک  هّکم  رد  ًاصوصخم  دوب ، راوگان  ناناملسم  بلاغ  يداصتقا  عضو  هکلب  دوبن ، یبسانم  عضو  ًامومع ، هّکم  رد  مالـسا و  روهظ 

دندرک ترجاهم  هنیدم  هب  هک  یماگنه  تفریم ، دوبهب  هب  ور  اهنآ  یلام  عضو  تشذگیم  مالـسا  رمع  رب  هچ  ره  یلو  دندوب ، زین  يداصتقا 
یگدنز رد  یـشیاشگ  دـنتخادرپ  تراجت  عرز و  تشک و  هب  رگید  يوس  زا  و  دـنتفای ، ییاهر  هّکم  ناکرـشم  يداصتقا  رـصح  لاگنچ  زا  و 
مالـسا ربمایپ  كرابم  رمع  رخاوا  هک  ياهنوگب  تفرگ ، يرتشیب  قنور  اهنآ  یگدـنز  یگنج  مئانغ  ندـش  ریزارـس  اـب  دـمآ و  دوجو  هب  اـهنآ 

لزان ربمایپ  رمع  رخاوا  رد  هدئام  هروس  تایآ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  و  دوب . بوخ  يداصتقا  رظن  زا  ناناملسم  بلاغ  عضو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک نامز ، نیا  رد  ار  یلع  ترـضح  یلاـم  عضو  دـیابن  دوبن و  يدـیعب  زیچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  بجاو  تاـکز  ّقلعت  تسا ، هدـش 
قبط ترجه ، زا  لبق  ای  هعیـش  هدـیقع  قبط  ترجه ، لیاوا   ) ناسنا هروس  تایآ  لوزن  نامز  اب  دنتـشاد ، یبوخ  یلام  نّکمت  ناناملـسم  بلاغ 

، نآرق رد  تیالو  تایآ  حالطصا  هب  هک  ارچ  درک . هسیاقم  دندرکیم  یگدنز  یتخس  رد  ناناملسم  مومع  هک  ّتنـس ) لها  زا  یخرب  هدیقع 
رد ود  ره  هک  تسا ، نامز  تدـحو  يرگید  ناکم و  تدـحو  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  طرـش  تدـحو  تشه  ضقاـنت  رد  یگبلط   103 ص :

َْفلا َقَتْعا  : » هک تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  دروـم  رد  اـهنیا ، همه  رب  هوـالع  تسا . دوـقفم  ثحب  ّلـحم 
ناـمز رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  نشور  درک ». دازآ  هدرب  رازه  شیوـخ  جـنرتسد  لـصاح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  1 ؛»  » هِدَی ِّدَـک  ْنِم  ٍكُولْمَم 

يّدـصت تفالخ و  زا  لبق  ًامتح  سپ  دـنک ، دازآ  هدـنب  رادـقم  نیا  شیوخ  جـنرتسد  زا  اـت  تشادـن ، يداـصتقا  ياـهتّیلاّعف  تصرف  تفـالخ 
ناونع هب  یّتح  مالـسلا ، هیلع  یلع  يوس  زا  رتشگنا  کـی  نتخادرپ  هک ، نیا  هجیتن  تسا . هدـش  گرزب  لـمع  نیا  ماـجنا  هب  ّقفوم  تموکح ،

یلع تاکز  هب  اج  کی  رد  اهنآ  دـناهدش ، يراکـشآ  ضقانت  راچد  نایوجهناهب  ًاتقیقح  تسین . ياهرظتنم  ریغ  بیجع و  رما  بجاو ، تاـکز 
نیا لصا  رد  رگید  ياج  رد  دـناهدرک و  ضارتعا  دـشابیم  فارـسا  قادـصم  هدوب و  یتمیق  رایـسب  يرتشگنا  هک  نیا  هناهب  هب  مالـسلا  هیلع 

هک یناوارف  ياهییوجهناهب  تالاکشا و  مغریلع  هک ، نیا  هجیتن  دننکیم *** ! کش  مالسلا  هیلع  یلع  یلام  ییاناوت  مدع  رطاخ  هب  راک ،
تیالو رب  هفیرـش  هیآ  تلالد  تشگ ، نایب  نآ  خساپ  دش و  رکذ  الاب  رد  اهنآ  نیرتمهم  هک  هدش ، حرطم  تیالو  هفیرـش  هیآ  تلالد  نوماریپ 
ربمایپ سپـس  لاعتم و  دـنوادخ  تسخن  دـنکیم : تباث  سک  هس  يارب  ار  يربهر  تماما و  یتسرپرـس و  تیالو و  قوف  هیآ  و  تسا ، نشور 

. مالسلا امهیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  وا ، زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

! مهم رایسب  ياهتکن 

، دوش حرطم  نآرق  تایآ  زا  ياهیآ  ره  نوماریپ  تشذـگ ، نآ  زا  ییاههنومن  هک  ییاهیئوجهناهب ، نینچ  دـشاب  انب  رگا  مهم ! رایـسب  ياهتکن 
مینکیم هظحالم  هک  یلاـح  رد  دـنامیمن ! یقاـب  لالدتـسا  لـباق  يزیچ  دوریم و  لاؤس  ریز  زین  دـیحوت  تاـیآ  نیرتمکحم  نیرتنشور و 

هب اهنت  ایوگ  دروخیمن و  مشچ  هب  نآرق  تایآ  ریاس  ریسفت  رد  اهیئوجهناهب  اهیشارتلاکشا و  نیا  هک   104 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ 
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اب هناگود  دروخرب  نیا  ّتلع  یپ  رد  رگا  دـنکیم ! ییامندوخ  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  لئاضف  تیـالو و  هب  طوبرم  تاـیآ  ریـسفت  ماـگنه 
ارف ددـص  رد  يدرگاـش  نوچمه  دناهتـشاذگن و  نیمز  رب  بدا  يوـناز  نآرق  ربارب  رد  یـصاخشا  نینچ  میئوـگب  دـیاب  دیـشاب ، نآرق  تاـیآ 
نیا و  دننک ! جارختسا  نآرق  زا  ار  دوخ  ياهیروادشیپ  دنلیام  دنـشاب و  نآرق  داتـسا  دنهاوخیم  هکلب  دنتـسین ! دیوگیم  نآرق  هچنآ  نتفرگ 

«. 1  » دوشیم هدید  نآ  دروم  رد  ياهدنهدناکت  دنت و  تاریبعت  هدش و  تّمذم  ًادـیدش  یمالـسا  تایاور  رد  هک  تسا  يأر  هب  ریـسفت  نامه 
تقیقح هب  میشاب و  هتشاد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  ای  یحو ، مالک  نآرق ، زا  یحیحـص  هدافتـسا  میهاوخب  رگا  مرتحم ! ناگدنناوخ 

فالخ رب  دنچ  ره  میریذپب ، میدـیمهف  یمالـسا  فراعم  ّینغ  مهم و  عبنم  ود  نیا  زا  هچ  ره  میـشاب و  ثیداحا  نآرق و  درگاش  دـیاب  میـسرب 
یهتنم حضاو  نشور و  رایسب  بلاطم  راکنا  اهیئوجهناهب و  اهیـشارتلاکشا و  نآ و  موش  بقاوع  يأر و  هب  ریـسفت  هب  هنرگو  دشاب . ناملیم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تسا : هدـمآ  نینچ  نآرق ، اـب  دروخرب  عون  ود  نیا  تبقاـع  تشونرـس و  ییاـبیز  تیاور  رد  دـش . دـهاوخ 
رد و   ) دهد رارق  شیوخ  ماما  ربهر و  ار  نآرق  هک  یـسک  « ... 2  » ِراّنلا َیلا  ُهَقاس  ُهَْفلَخ  ُهَلَعَج  ْنَم  َو  ِۀَّنَْجلا  َیلا  ُهَداق  ُهَماـما  ُهَلَعَج  ْنَم  دومرف ... :

و  ) دـهد رارق  نآرق  رادولج  ماما و  ار  دوخ  هک  یـسک  دوب و  دـهاوخ  نومنهر  تشهب  يوس  هب  ار  وا  نآرق  دـنزب ) يدرگاش  يوناز  نآ  ربارب 
يأر هب  ریـسفت  هک  یناسک  يارب  تیاور  نیا  ًاتقیقح  داد . دهاوخ  قوس  مّنهج  تمـس  هب  ار  وا  دنک ) لیمحت  نآرق  رب  ار  دوخ  ياهیروادـشیپ 

105 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا . هدنهدناکت  دننکیم 

تیالو هیآ  مایپ 

هکلب ترضح ، نآ  نایعیش  يارب  زین  یّمهم  مایپ  مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  تابثا  رب  هوالع  ثحب  ّلحم  هفیرـش  هیآ  تیالو  هیآ  مایپ 
رخآ ربمایپ  نیشناج  نانمؤم و  تسرپرس  ّیلو و  یقاّفتا  یفداصت و  روطب  مالسلا  هیلع  یلع  هک : نیا  نآ  و  دراد . ناهج  ناناملـسم  مامت  يارب 
ّلحم هیآ  دوخ  رد  هک  دراد  یلماوع  گرزب  هاگیاج  نیا  هب  ندیـسر  هکلب  هدشن ، ناّنم  يادخ  هتـسیاش  هفیلخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نامّزلا 
هطبار يرارقرب  تاکز و  تخادرپ  نتشیوخ و  قلاخ  نتـشیوخ و  نیب  هطبار  ظفح  زامن و  هماقا  راد و  هشیر  يوق و  نامیا  تسا . هدمآ  ثحب 

هیلع یلع  ناوریپ  هب  قوف  هفیرـش  هیآ  نیارباـنب ، « 1 . » ددرگ نینمؤملا  ریما  مالـسلا ، هیلع  یلع  هک  دـش  ببـس  اهناسنا ، ریاس  نتـشیوخ و  نیب 
ظفح و رد  دیشاب و  هتشاد  دنمورین  يوق و  ینامیا  دیاب  دیراذگب  مالسلا  هیلع  یلع  ياپ  ياج  اپ  دیهاوخیم  مه  امش  رگا  دیوگیم : مالـسلا 
دـیدرگن و لـفاغ  زاـمن  زا  زگره  دـیئامن و  رتيوق  رتـقیمع و  شیپ  زا  شیب  ناـبرهم  دـنوادخ  اـب  ار  شیوـخ  هطبار  دیـشوکب و  نآ  تیوـقت 

هام هک  ناضمر  كرابم  هام  رد  ًاصوصخم  دـینکن . يراددوخ  نآ ، ریغ  تاکز و  دـننام  شیوخ ، یلام  قوقح  نتخادرپ  زا  زامن  اب  گنهامه 
رد هک  ییاهاعد  نیماضم  رد  رّکفت  اب  تشاد و  اههنیمز  نیا  رد  فعاضم  یـشالت  دـیاب  تسا  يزاسدوخ  تدابع و  يرایـشوه و  يرادـیب و 

بلط نارادضرق ، ِضرق  يادا  نارامیب ، يافـش  دوبهب و  نادـنمزاین ، زاین  رقف و  عفر  تهج  رد  یلمع  یماگ  دوشیم  هدـناوخ  زیزع  هاـم  نیا 
تیالو تایآ  دوش *** . هتـشادرب  ناریـسا  ییاهر  يدازآ و  ناراتفرگ ، هّصغ  مغ و  ندرک  فرطرب  ناگتفر ، اـیند  زا  يارب  نارفغ  تمحر و 

نیملسم تماعز  تفالخ و  تایآ   107 ص : نآرق ، رد 

رمالا یلوا  هیآ   4

هراشا

ْنِإ ِلوُسَّرلاَو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءیَـش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْناَف  ْمُْکنِم  ِْرماـْلا  یلواَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  رمـالا  یلوا  هیآ   4
اَهُّیَأ ای  رمالا  یلوا  هیآ   109 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هیآ 59 » ءاسن ، هروس   » اًلیِوَْأت ُنَسْحَأَو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک 

ِمْوَْیلاَو ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلاَو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءیَـش  ِیف  ُْمتْعَزاـنَت  ْناَـف  ْمُْکنِم  ِْرماـْلا  ِیلواَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
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يایصوا رمالا /[  ولوا  ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا  و  ار ؛ ادخ  دینک  تعاطا  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  اًلیِوَْأت  ُنَسْحَأَو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِرِخْآلا 
زیخاتـسر زور  ادـخ و  هب  رگا  دـیبلطب ) يرواد  اهنآ  زا  و   ) دـینادرگزاب ربمایپ  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیتشاد ، عازن  يزیچ  رد  هاگره  و  ار . ربماـیپ ]

هیآ 59» ءاسن ، هروس  . » تسا رتوکین  شنایاپ  تبقاع و  و  رتهب ، امش  يارب  راک )  ) نیا دیراد . نامیا 

ثحب يامنرود 

هیلع نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  ینـشورب  هک  تسا  یتایآ  زا  رگید  یکی  دشابیم - تعاطا » هیآ   » نآ رگید  مان  هک  قوف - هیآ  ثحب  يامنرود 
نایب و تسا ؛ هدش  حرطم  نآ  نوماریپ  یفلتخم  تاّیرظن  هک  تسا ، رمالا » یلوا   » هلمج هیآ ، نیا  رد  ثحب  یلصا  هطقن  دراد و  تلالد  مالسلا 

. دمآ دهاوخ  تاّیرظن  نیا  دقن  حرش و 

ریسفت حرش و 

؟ دنتسه یناسک  هچ  رمالا  ولوا 

، نآرق رد  تیالو  تایآ  دـنوادخ  ْمُْکنِم -» ِْرمْالا  ِیلوا  َو  لوسَّرلا  اوعیِطَأ  َهَّللا و  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  « ؟ دنتـسه یناـسک  هچ  رمـالا  ولوا 
، تسا تمایق  زور  ات  اهنامز  همه  رد  ملاع و  رسارس  رد  مالسا  هب  نانمؤم  مامت  هب  باطخ  هک  هفیرش ، هیآ  زا  تمسق  نیا  رد  لاعتم   110 ص :
زا تعاـطا  سپـس  دـنوادخ و  زا  تعاـطا  تسخن  تسا : هدرمـش  بجاو  مزـال و  ناـنمؤم  رب  ار  سک  هس  زا  ارچ  نوـچیب  قـلطم و  تعاـطا 

تمسق رد  ِرِخْآلا -» ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءیَـش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْناَف  . » رمالا یلوا  زا  تعاطا  موس  شربمایپ و 
اهنآ يارب  ار  یّلقتـسم  یئاـضق  متـسیس  کـی  اـیوگ  دـنکیم ، صّخـشم  تاـعزانم  تاـفالتخا و  ماـگنه  هـب  ار  ناناملـسم  عـجرم  هـیآ ، مود 

لئاـسم دـیبلطب و  يرواد  شربماـیپ  دـنوادخ و  زا  نآ  دروم  رد  دـیتشاد  فـالتخا  عازن و  يزیچ  رد  رگا  دـیامرفیم : دـنکیم ؛ يراذـگهیاپ 
دوشیم مولعم  تسا ، هدمآ  ترخآ  ادخ و  هب  نامیا  دیق  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دـینکن . حرطم  مالـسا  زا  ناگناگیب  دزن  رد  ار  شیوخ  یفالتخا 

هّجوت لباق  هتکن  دنتـسین . ترخآ  ادـخ و  هب  نمؤم  دـننکیم  عوجر  یمالـسا  مکاحم  عبانم و  ریغ  هب  یفالتخا  لئاسم  رد  هک  یناناملـسم  هک 
لیذ رد  یلو  دروخیم ؛ مشچ  هب  رمالا  یلوا  مان  هدش ، هدرمش  بجاو  اهنآ  زا  تعاطا  هک  یناسک  فیدر  رد  هیآ و  ردص  رد  هک : نیا  رگید 

هیآ ریـسفت  رد  هک  تسا  یّمهم  تالاؤس  زا  یکی  بلطم ، نیا  تسا ، هدـماین  رمالا  یلوا  دـنکیم ، نّیعم  ار  يرواد  يواعد و  عجرم  هک  هیآ ،
رد هلمج  نیا  اًلیِوَْأت -» ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  . » درک میهاوخ  ثحب  نآ  نوماریپ  هدـنیآ  ثحابم  رد  هَّللا  ءاش  نا  دـشابیم و  حرطم  قوف  هفیرش 

يرواد تافالتخا ، تاعزانم و  رد  ارچ  دـننک ؟ تعاطا  رمالا  یلوا  ربمایپ و  ادـخ و  زا  دـیاب  نانمؤم  ارچ  تسا . لبق  هلمج  ود  لیلعت  تقیقح 
. تسا رتوکین  رتشوخ و  شماجنارس  تبقاع و  رتهب و  نانمؤم  يارب  راک  نیا  اریز  دننکن ؟ باختنا  شلوسر  ادخ و  زا  ریغ 

رمالا ولوا  زا  تعاطا  هدودحم 

رد تیـالو  تاـیآ  زا  روظنم  هک  دوش  صّخـشم  رگا  تسا . قوف  هلمج  نآ ، مهبم  هطقن  هیآ و  یلـصا  هرگ  رمـالا  وـلوا  زا  تعاـطا  هدودـحم 
رمالا ولوا  قادصم  نوماریپ  وگتفگ  هب  نارّسفم  تهج  نیدب  دش . دهاوخ  نشور  حضاو و  هیآ  ریـسفت  تسیک ، رمألا  اولوُأ   111 ص : نآرق ،

، رمالا ولوا  يانعم  نوماریپ  نارّسفم  تاّیرظن  هب  نتخادرپ  زا  لبق  لاؤس : دناهدرک . هئارا  هّیرظن ، تفه  رب  غلاب  یفلتخم ، تاّیرظن  دناهتخادرپ و 
دّیقم رمالا  ولوا  زا  تعاطا  ایآ  هک : نیا  نآ  دوش و  نشور  دیاب  دراد ، يدایز  تلاخد  زین  رمالا » ولوا   » يانعم مهف  رد  هک  لاؤس ، کی  خـساپ 

زا تعاطا  ایآ  رگید ، ریبعت  هب  تسا ؟ بجاو  ًاقلطم  شلوسر  ادخ و  زا  تعاطا  دننامه  وا  زا  تعاطا  ای  تسا ، یطیارش  هب  طورشم  دویق و  هب 
هفیرش هیآ  رهاظ  خساپ : تسا ؟ مزال  یطیارش  ره  تحت  ناکم و  نامز و  ره  رد  ای  تسا ، دّیقم  نآ ، ریغ  و  یناکم ، ینامز ، رظن  زا  رمالا  ولوا 
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رمالا یلوا  زا  تعاطا  رگید ، ریبعت  هب  تسین . یطرـش  چیه  هب  طورـشم  دیق و  چیه  هب  دّیقم  تسا و  قلطم  رمالا  ولوا  زا  تعاطا  هک  تسا  نیا 
بجاو ًاقلطم  شلوسر  ادـخ و  زا  تعاطا  هک  هنوگنامه  موس ، ریبعت  هب  تسا و  هدـشن  رمالا  ولوا  ءاـطخ  هابتـشا و  مدـع  هب  دـّیقم  هیآ  نیا  رد 

یلوا دـیاب  راچانب  نیاربانب ، تسا ؛ بجاو  قلطم  تروص  هب  زین  هتفرگ ، رارق  اهنآ  فیدر  رد  هک  رمـالا  یلوا  زا  تعاـطا  تسا ، هدـش  هدرمش 
هک یـصخش  زا  طرـش  دیقیب و  تروص  هب  ناوتیمن  اریز  تسین ؛ نکمم  موصعم  زا  زج  طرـش  دیقیب و  تعاطا  نوچ  دشاب ، موصعم  رمالا 
هب نیقی  يوعد  فرط  دنک و  اطخ  يأر  رودص  رد  یـضاق  رگا  هک  میدقتعم  ام  تهج  نیدب  دومن . يوریپ  تعاطا و  دنکیم ، هابتـشا  اطخ و 

عجارم یّتح  دنک . موکحم  ار  دوخ  لباقم  فرط  ددرگ و  عفنيذ  دناوتیمن  وا  يأر  فرص  هب  دشاب ، هتـشاد  يأر  رودص  رد  یـضاق  ياطخ 
تیؤر هک  نیا  لثم  دنتـسین ، يوریپ  لباق  هلأسم  نآ  رد  دننکب  ییاطخ  رگا  تسا ، مزال  اهنآ  نیدّلقم  رب  ناراوگرزب  نآ  زا  يوریپ  هک  دیلقت ،

زا یخرب  یلو  دـنریگب ، هزور  ار  مایـس  زور  مدرم  دـنک  مکح  دوشن و  تباث  ناضمر  كرابم  هام  ما  یـس  بش  رد  يدـیلقت  عجرم  يارب  هام 
هزور دننک و  يوریپ  شیوخ  عجرم  زا  دنناوتیمن  نیدّلقم  زا  هتسد  نیا  اجنیا  رد  دننیبب ، مایـس  بش  رد  ار  لاّوش  هام  دوخ  مشچ  اب  نیدّلقم 
هدرک اطخ  هلأـسم  نیا   112 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  رد  ناشدیلقت  عجرم  دـندقتعم  نوچ  دـنروخب ، ار  دوخ  هزور  دـیاب  هکلب  دـنریگب ،

دنوادـخ هک  اجنآ  زا  تسین و  زیاج  موصعم  ریغ  هب  تبـسن  تسا و  زیاج  نیموصعم  زا  اهنت  ارچ ، نوچیب و  قلطم و  تعاطا  نیاربانب ، تسا .
. دشاب موصعم  دیاب  رمالا  یلوا  هک  میریگیم  هجیتن  هدرک ، مزال  قلطم  تروصب  ار  رمالا  یلوا  زا  تعاطا 

رمالا ولوا  نوماریپ  فلتخم  تارظن 

نآ هنومن  دـنچ  هب  هک  تسا ، یفلتخم  تاّیرظن  تشذـگ - هک  هنوگناـمه  رمـالا - ولوا  ریـسفت  دروم  رد  رمـالا  ولوا  نوماریپ  فلتخم  تارظن 
روما مامز  دوش و  یمالـسا  هعماج  رادـمامز  یلکـش  ره  هب  یـسک  ره  دنتـسه - هعماج  نارادـمامز  رمالا  ولوا  زا  روظنم  - 1 مینکیم : هراشا 

تساوخ نودب  ریشمش و  روز  اب  رگا  یّتح  دوش ، تعاطا  طرـش  دیق و  نودب  دیاب  دش و  دهاوخ  رمالا » ولوا   » وا دریگ ، تسد  هب  ار  نیملـسم 
ناشتعاطا دنوش ، یمالسا  هعماج  رب  ّطلـسم  رگا  مه  اهزیگنچ  اهلوغم و  لاثما  نیاربانب ، دشاب ! دارفا  نیرتقساف  ددرگ و  مکاح  مدرم  هدارا  و 

ار نخـس  نیا  یمیلـس  لقع  چـیه  ایآ  نکل  و  دنتـسه . هّیرظن  نیا  رادـفرط  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  زا  ياهظحالم  لـباق  دادـعت  تسا ! بجاو 
یصخش هنوگچ  سپ  تسا ؟ هداتسرفن  « 1  » داد لدع و  ییاپرب  طسق و  هماقا  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  دنوادخ  رگم  دریذپیم ؟

هدنزاس ياههمانرب  زا  کی  مادک  اب  رمالا  ولوا  زا  يریـسفت  نینچ  دنازوسب ؟ ار  طسق  تلادع و  هشیر  ددرگ و  ربمایپ  نیـشناج  دناوتیم  ملاظ 
یمالـسا هعماج  رب  ریـشمش  روز  اب  یملاظ  مکاح  رگا  هک  دندقتعم  ًاتقیقح  نخـس  نیا  ناگدنیوگ  ایآ  تسا ؟ راگزاس  مالـسا  شخبدـیما  و 

دیاب درک ، يرد  هدرپ  ار  یهلا  تابجاو  درب ، نیب  زا  ار  فورعم  درک ، ینلع  ار  تارکنم  داهن ، اپ  ریز  ار  یمالسا  ياهشزرا  مامت  دش و  ّطلسم 
تایآ درک !؟ تعاطا  وا  زا  طرـش  دـیقیب و  درک و  هاگن  يرفاـک  فرحنم و  ملاـظ و  ناـسنا  نینچ  هب  ربماـیپ  نیـشناج  رمـالا و  ولوا  مشچ  هب 
رمـالا وـلوا  ار  شرـسپ  هیواـعم و  نوـچ  یملاـظ ، دـساف و  دارفا  تسا و  تبثم  ناـیاقآ  نـیا  باوـج  هنافّـسأتم   113 ص : نآرق ، رد  تیــالو 

قوف هدیقع  نارّسفم  زا  رگید  یخرب  - 2 دندرکیمن . رکذ  هیآ  يارب  يریسفت  نینچ  ناملسم  نادنمـشناد  زا  کی  چیه  شاک  يا  دناهتـسناد !
ولوا زا  دارم  نیاربانب  دنتسه ، موصعم  ریغ  راک و  اطخ  ًابلاغ  اهناسنا  هک  اجنآ  زا  و  دناهدش - رمالا  ولوا  تمصع  هب  دقتعم  هتسناد و  دودرم  ار 

اطخ ناملسم  مدرم  مامت  درادن  ناکما  تسا و  رادروخرب  تمـصع  زا  یمالـسا » تّما   » هک تسا  نشور  تسا و  یمالـسا » هعماج  ّلک   » رمالا
يوریپ تسا ، مزال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و  زا  تعاطا  هک  هنوگنامه  نیاربانب ، دنراکاطخ ! هعماج  دارفا  کتکت  دنچ  ره  دننک .

رد ار  یمالـسا  تّما  هعومجم  هّیرظن  ناوتیم  هنوگچ  هک : مینکیم  ضرع  هّیرظن  نیا  باوـج  رد  نکل  و  تسا ! بجاو  زین  یمالـسا  تّما  زا 
هّیرظن دوش  هتفگ  رگا  تسین ؟ مزال  یمالـسا  تّما  ماـمت  تاـّیرظن  ءارآ و  ندروآ  تسد  هب  اـیآ  دروآ ؟ تسد  هب  درک و  لیـصحت  ياهلئـسم 

. تسا یفاک  یمالـسا  تّما  ناگدنیامن  عامجا  قاّفتا و  دـننکیم و  باختنا  یناگدـنیامن  ناناملـسم  هکلب  تسین ، مزال  ناناملـسم  کت  کت 
قاّفتا لیـصحت  ًابلاغ  تسا ؟ ریذپناکما  ناناملـسم ) همه  هن   ) مالـسا تّما  ناگدـنیامن  زا  یّتح  ءارآ ، قاّفتا  ندروآ  تسد  هب  ایآ  میئوگیم :

نآرق رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتایآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 185زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگره تسا ، ّتیرثکا  رایعم  هکلب  تسین ، مزال  ءارآ  قاّفتا  هک  دوش  هتفگ  رگا  تسین ؛ ریذپناکما  زین  یمالـسا  تّما  ناگدـنیامن  یّتح  ِءارآ 
یلوا يانعم  ًاتقیقح  ایآ  تسا ! مزال  رمالا  ولوا  ناونع  هب  اـهنآ  زا  ّتیعبت  دـنداد ، تبثم  يأر  ياهلئـسم  هب  یمالـسا  تّما  ناگدـنیامن  ّتیرثکا 

، ناگناگیب ياهگنهرف  ربارب  رد  یگتخاـبدوخ  رثا  رب  دـناهداهن و  رتارف  نیا  زا  ار  اـپ  یخرب  - 3 تسا ؟ مالـسا  تّما  ناگدنیامن  ّتیرثکا  رمالا 
لیمحت ياهیروادشیپ  اهنیا  ایآ  تسین !؟ يأر  هب  ریسفت  اهریسفت ، اهرظن و  هنوگنیا  ایآ  دناهدرمـش ! رمالا  ولوا  قادصم  ار  یبرغ  یـسارکومد 

، اـهنیا همه  زا  هتـشذگ   114 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  تـسین !؟ نآرق  هـب  یفطل  مـک  اهتــشادرب  نـیا  اـیآ  دـشابیمن !؟ نآرق  رب  هدـش 
هدنهانپ نآ  هب  رارطضا  يراچان و  تباب  زا  تسین و  یلآهدیا  زیچ  هک  دنراد  لوبق  زین  دوخ  اهنآ  تسین ! يزوسناهد  شآ  یبرغ  یسارکومد 

ّلقا  » ندرک هدایپ  باب  زا  دـندشیم و  نآ  زا  رتدـب  راتفرگ  دـندشیمن  هدـنهانپ  یبرغ  یـسارکومد  هب  رگا  یلعف  طیارـش  رد  نوچ  دـناهدش ،
تکرش تاباختنا  رد  % 50 روشک ، کی  مدرم  عومجم 100 % زا  هک  دریذپیم  یلقاع  ناسنا  مادک  هنرگو  دـندرک  یلمع  ار  نآ  نیررّـضلا »
تلادـع نیا  ایآ  دوش ! مدرم  رب 100 % مکاح  مدرم ، بختنم 26 % هاگنآ  دنهد ، يأر  يرگید  صخـش  هب  رفن و 24 % کـی  هب  و 26 % دننک 

رد هک  ریخا ، ییاوسر  حاضتفا و  اب  هناتخبـشوخ  دننادیم و  بلطم  نیا  دهم  ار  اکیرمآ  یبرغ ، یـسارکومد  لباقم  رد  ناگتخابدوخ  تسا ؟!
تعنـص و مامت  هک  اهنآ  دـش . ادـیوه  نشور و  ناگمه  يارب  یـسارکومد  عون  نیا  یقیقح  ّتیهام  دـمآ ، شیپ  اـکیرمآ  تاـباختنا  ناـیرج 

نآ ایآ  هک  دنراد ، يوعد  يأر  هگرب  رازه  هدزناپ  یلا  هد  شرامش  رس  رب  دننکیم  هرادا  يرتویپماک  ياهمتسیس  اب  ار  دوخ  روشک  تارادا و 
هب زور  کی  رد  ًاتیاهن  دنهد  ماجنا  یلکش  ره  هب  هک  يراک  دراد ! ینعم  هچ  يوعد  نیا  دننک ! هبساحم  رتویپماک  اب  ای  دنرامشب و  تسد  اب  ار 

هنوگنیا تسا ! هدرک  رک  ار  نایناهج  شوگ  هک  ياهنوگ  هب  هدمآ ، دوجو  هب  نآ  رـس  رب  فالتخا  وگتفگ و  يوعد و  ردقچ  دـسریم ، مامتا 
یـسارکومد و نیا  رب  دـیاب  ایند  تسا ! نتـشیوخ  عیانـص  نتـشیوخ و  هب  يرـالاس  مدرم  یـسارکومد و  نایعّدـم  يداـمتعایب  رگناـشن  روما 

يارب ًاصوصخم  همه ، يارب  یـسارکومد  نایعّدـم  ّتیهام  ات  دـننک  یـسررب  هنافاکـشوم  ار  هثداـح  نیا  دـیاب  ناـقّقحم  و  ددـنخب ! تاـباختنا 
هکلب هفیرش ، هیآ  رهاظ  فالخ  یسارکومد  هب  رمالا  ولوا  ریـسفت  هک  ًافاصنا  و  دوش . رتنـشور  دننادیم ، دوخ  لامآ  هبعک  ار  اجنآ  هک  یناسک 

زا شیب  دناوتیمن  دشاب و  موصعم  دـیاب  رمالا  ولوا  هک  تسا  نیا  هعیـش  ياملع  مامت  هّیرظن  - 4 تسا . دیجم  نآرق  هب  گرزب  یمتـس  ملظ و 
مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  رصع  رد  صخش  نآ  و  دشاب . ینامز  رـصع و  ره  رد  درف  کی 

، هفیرـش هیآ  ياضتقم  هب  رمالا  ولوا  تشذـگ ، هک  هنوگناـمه  فلا - رتشیب : حیـضوت  دنـشابیم . مالـسلا  مهیلع  هناـگهدزای  هّمئا  وا  زا  سپ  و 
ات دـشاب  موصعم  دـیاب  تسا ) هدرک  نایب  قلطم  تروص  هب  ار  رمالا  ولوا  ربمایپ و  ادـخ و  زا  تعاطا  هک   ) 115 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ 

همیب هابتشا  هانگ و  اطخ و  هب  تبـسن  هک  دشاب  یـسک  دیاب  رمالا  ولوا  ینعی  درک . يوریپ  ّتیعبت و  يو  زا  ارچ  نوچیب و  قلطم و  روطب  ناوتب 
زا یهابتـشا  اطخ و  دنکیمن و  هانگ  نآ  رطاخ  هب  موصعم  صخـش  هک  تسا  ییالاب  ياوقت  يونعم و  تردق  تمـصع  رگید ، ریبعت  هب  دشاب .
نآ بکترم  الاب  ياوقت  نآ  تکرب  هب  یلو  دـنک ، هانگ  اـطخ و  دـناوتیم  تسین و  روبجم  تسا و  راـیتخا  ياراد  دـنچ  ره  دـنزیمن ، رـس  وا 

ًاقاـّفتا مه  رگا  هک  ياهنوـگ  هب  تسا ، هریبـک  ناـهانگ  زا  زیهرپ  نآ  هلحرم  کـی  دراد ؛ یفلتخم  بتارم  يوـقت  موـس ، ریبـعت  هب  و  دوـشیمن .
بانتجا زین  هریغـص  ناهانگ  زا  دهدیمن ، ماجنا  ار  هریبک  ناهانگ  هک  نیا  رب  هوالع  رگید  هلحرم  رد  دنکیم ؛ هبوت  نآ  زا  ًاروف  دوش  بکترم 

ناهانگ كرت  رب  هوالع  هک  نیا  تسا ، رتالاب  لبق  هلحرم  ود  زا  هک  موس ، هلحرم  دنکیم . هبوت  باکترا  تروص  رد  دـنکیم و  يراددوخ  و 
ناهانگ زا  قلطم  تمصع  ینعی  نآ ، جوا  هب  ات  دوریم  الاب  لکش  نیمه  هب  يوقت  بتارم  دوشیمن . زین  تاهورکم  بکترم  هریغص ، هریبک و 

يوقت هلحرم  نیرتیلاع  هکلب  تسین ؛ ربج  یعون  دـناهدرک ، نامگ  یخرب  هک  هنوگنآ  تمـصع ، نیاربانب ، دـسریم . تاهابتـشا ، اهاطخ و  و 
تّما ناگدنیامن  ناونع  هب  اهنآ  نادنمشیدنا  ءاملع و  ای  یمالسا  تّما  ّلک  تشذگ - نآ  حرش  هک  روطنامه  موصعم - ِرمالا  ولوا  ب - تسا .

يونعم و تردق  کی  تمـصع  هک  اجنآ  زا  ج - دشاب . ینّیعم  درف  صاخ و  یـصخش  دیاب  هکلب  دـشاب ، دـناوتیمن  اهنآ  ّتیرثکا  ای  یمالـسا 
هیحان زا  دـیاب  موصعم  رمـالا  ولوا  تسین ، صیخـشت  لـباق  مدرم  همه  یلومعم و  ياـهناسنا  يارب  راـیعم  نیا  تسا و  يوقت  هلحرم  نیرتیلاـع 
رمالا ولوا  ًالّوا : هک : نیا  هجیتن  ددرگ . یفّرعم  تسا ، هدش  تباث  شتمـصع  هک  يرگید ، موصعم  ای  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ای  دنوادخ ،
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تایآ دشاب *** . ملاع  دنوادخ  يوس  زا  دیاب  رمالا  ولوا  موصعم و  نییعت  ًاثلاث : و  دشاب ؛ ینّیعم  صاخ و  درف  دیاب  ًایناث : دشاب ؛ موصعم  دـیاب 
هک مینیبب  میورب و  هدش  دراو  هیآ  لوزن  نأش  رد  هک  یتایاور  ینعی  ثحب ، مود  تمـسق  غارـس  هب  دیاب  اجنیا  رد   116 ص : نآرق ، رد  تیالو 

هدومن نییعت  ار  یموصعم  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ای  لاعتم ، دنوادخ  هدش و  صّخـشم  رمالا  ولوا  قادـصم  تایاور  رد  ایآ 
؟ تسا

تایاور هیاس  رد  هیآ  ریسفت 

نیلقث ثیدح  تّیّمها 

ریظن مک  رایـسب  ای  تسا و  ریظنیب  ای  تماما ، تیالو و  عوضوم  رد  هک  تسا  یّمهم  رایـسب  ثیداحا  زا  نیلقث  ثیدح  نیلقث  ثیدح  ّتیّمها 
یّنس  ) هّصاخ هّماع و  عبانم  رد  هک  تسا  يرتاوتم  تیاور  دنـس  رظن  زا  دشابیم و  نشور  يوق و  رایـسب  تلالد  رظن  زا  ثیدح  نیا  دشابیم .

هن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوشیم  هدافتسا  تیاور  نیا  عبانم  رداصم و  عومجم  زا  و  تسا . هدش  حرطم  هدرتسگ  تروص  هب  هعیش ) و 
« یفاکلا «، » راصبتسالا «، » رابخالا بیذهت   ) » هعیـش ربتعم  لّوا و  تسد  عبانم  رد  قوف  تیاور  دناهدومرف . ار  ثیدح  نیا  اهراب  هکلب  راب  کی 

حیحص - » 1 زا : تسا  ترابع  هّتس  حاحـص  تسا . هدمآ  دشابیم ، هّتـس » حاحـص   » نامه هک  ّتنـس ، لها  و  « ( 1 « » هیقفلا هرـضحی  نم ال   » و
حیحص - » 2 تسا . هتفای  تاـفو  ق  لاس 256 ه . رد  يراخب ، نآ ، هدنـسیون  تسا و  باتک  شـش  نیا  نیب  رد  باتک  نیرتمهم  هک  يراـخب ،»

هدرک توف  ق  لاس 261 ه . رد  راجح ، نب  ملسم  باتک ، نیا  ّفلؤم  تسا . رادروخرب  يرتشیب  رابتعا  زا  يراخب ، حیحص  زا  سپ  هک  ملسم ،»
ق لاس 275 ه . دواد  نبا  تافو  خیرات  دواد ،» نبا  ننس  - » 3 دنیوگیم . نیخیش »  » ار ود  نآ  ناّفلؤم  و  نیحیحـص »  » ار باتک  ود  نیا  تسا .

هتفای تاـفو  ق  لاس 303 ه . رد  یئاسن )  ) وا یئاـسَن ،» ننـس  - » 5 تسا . هدرک  توـف  ق  لاس 279 ه . رد  يذمرت  يذَمِْرت ،» ننـس  - » 4 تسا .
ربتعم ّتنـس  لها  رظن  زا  قوف  هناگشـش  ياهباتک  تاـیاور  ماـمت  تسا . ق  لاس 273 ه . يافوتم  هجاـم » نبا  «، » هجاـم نبا  ننـس  - » 6 تسا .

118 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  مان  هب  یـصخش  تهج  نیدـب  تسین ، باتک  شـش  نیا  هب  رـصحنم  اهنآ  ربتعم  تایاور  ماـمت  یلو  تسا ،
هدرک و يروآعمج  ار  هدماین  ملسم »  » و يراخب » حیحص   » رد هک  يربتعم  تایاور  هتشون و  نیحیحّـصلا » كردتـسم   » مان هب  یباتک  مکاح » »
« يراخب  » ياهرایعم اب  هدمآ ، نیحیحّصلا  كردتسم  رد  هک  یتایاور  مامت  : » دیوگیم باتک  نیا  هدنـسیون  « 1 . » تسا هدروآ  باتک  نیا  رد 
و « 2  » يذـمرت ننـس  ملـسم ، حیحـص  ینعی  قوف ، هناگتفه  ياهباتک  زا  باـتک  هس  رد  نیلقث  تیاور  تسا ». قبطنم  نیحیحـص  رد  ملـسم »  » و

هارمه هب  دـیوگیم : ناّیح » نب  دـیزی  : » دـینک هّجوت  تسا  هدـمآ  ملـسم  حیحـص  رد  هک  یتیاور  هب  تسا ؛ هدـمآ  « 3  » نیحیحّصلا كردتسم 
وا هب  نیـصح  میتسـشن ، وا  دزن  هک  یماـگنه  میتفر ، مقرا » نب  دـیز   » ربماـیپ فورعم  یباحـص  دزن  هب  ملـسم » نب  رمع   » و ةربـس » نب  نیـصح  »

، ياهدینـش ثیدح  وا  زا  ياهدومن ، ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهتفای ، تسد  یگرزب  تاراختفا  هبوت  مقرا ! نب  دـیز  يا  تفگ :
هللا یلص  ربمایپ  زا  هچنآ  زا  یثیدح  نونکا  تسا ! یگرزب  رخافم  نیا  هک  یتسارب  ياهدناوخ ، زامن  وا  رـس  تشپ  رد  ياهدیگنج ، شباکر  رد 

ماهدینـش ترـضح  نآ  زا  ار  هچنآ  زا  یخرب  يریپ  رثا  رب  هتفر و  الاب  نم  ّنس  تفگ : مقرا  نب  دـیز  نک . لـقن  اـم  يارب  ياهدینـش  هلآ  هیلع و 
تخادرپ ینارنخس  هب  مخ  ریدغ  يارحص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  درک : لقن  ام  يارب  ار  اریز  ثیدح  سپـس  ماهدرک . شومارف 

اَنَأ َو  َبیِجُأَف  ّیبَر  ُلوُسَر  َِیتْأَی  ْنَأ  ُکَشُوی  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإَف  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ  دومرف : یتارّکذت  ظعاوم و  نایب  راگدرورپ و  شیاتس  دمح و  زا  سپ  و 
یلَع َّثَحَف   119 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ِهب » اوُکِسْمَتْسا  َو  ِهَّللا  ِباتِِکب  اوُذُخَف  ُروُّنلا  َو  يدُْهلا  ِهِیف  ِهَّللا  ُباتِک  امُُهلَّوَأ  ِْنیَْلِقث  ْمُکِیف  ٌكِرات 

کیدزن نم  گرم  متسه و  يرشب  امـش  نوچمه  نم  مدرم ! يا  ِیْتَیب ...  ِلْهَأ  ِیف  هَّللا  مُکرّکَذا  یْتَیب  ُلْهَأ  َو  : » َلاق َُّمث  ِهِیف » َبَّغَر  َو  ِهَّللا  ِباتِک 
تیاده هک  یباتک  تسا ، دیجم  نآرق  اهنآ  زا  یکی  مراذگیم ، راگدای  هب  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  و  متـسه ؛ گرم  هدامآ  تسا ،

قیوشت و ار  مدرم  ادخ  باتک  دروم  رد  ربمایپ  دیوگیم : همادا  رد  دیز  دـیئوج . کّسمت  نآ  هب  دـینزب و  گنچ  ار  ادـخ  باتک  تسا ؛ رون  و 
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دروم رد  ار  دـنوادخ  : » دومرف راب  هس  سپـس  و  مراذـگیم » راگدای  هب  امـش  نایم  رد  ار  متیب  لـها  يرگید  و  : » دومرف سپـس  درک و  بیغرت 
نبا هک ، نیا  بلاج  « 2 . » تسا هدمآ  زین  یئاسن  صئاصخ  رد  روبزم  تیاور  قوف ، باتک  هس  رب  هوالع  « 1 .« » دیشاب هتشاد  رطاخ  هب  متیب  لها 
هعیش هیلع  باتک  نآ  رد  يدایز  بلاطم  هتـشون و  هقرحملا » قعاوّصلا   » مان هب  هعیـش  ّدض  رب  یباتک  تسا و  بّصعتم  رایـسب  يدرم  هک  رجح ،

جاهنم  » شیوخ باتک  رد  ّتیباـهو ، فرحنم  هقرف  راذـگناینب  هّیمیت ، نبا  هک  نیا  رتبلاـج  « 3 ! » تسا هدرک  لـقن  ار  قوـف  تیاور  زین  هدروآ ،
ياهباتک رد  هک  تسا  يرتاوتم  تیاور  نیلقث ، يانعمرپ  ابیز و  ثیدـح  هک ، نیا  هصـالخ  « 4 ! » تسا هدومن  لقن  ار  نیلقث  تیاور  زین  هّنّـسلا »

اذهل دراد ، ياهژیو  صاخ و  ّتیّمها  روکذـم  تیاور  هک  دـهدیم  ناشن  بلطم  نیا  « 5 . » تسا هدش  لقن  هدرتسگ  روطب  ّتنـس  لها  هعیش و 
وا نوچ  دنکیم ؛  120 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  عورـش  فیرـش  ثیدح  نیا  اب  ار  شیوخ  یخیرات  همانتّیـصو  هّرـس ، سّدق  لحار ، ماما 

نیلقث ثیدح  هلیـسو  هب  درادن . دیدرت  کش و  هنوگچیه  ياج  هک  تسا  یمکحم  تیاور  ثیدح ، نیا  هک  دـنادیم  تسا و  نخـس  فاّرص 
اهنآ زا  يوریپ  دـناهدوب و  هعاطالا  بجاو  شیوخ  نامز  رد  مادـک  ره  هک  دنتـسه ، مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  رمالا ، ولوا  هک  دوشیم  تباـث 
هدش دراو  هفیرـش  هیآ  نأش  رد  هک  میراد ، زین  يرگید  ّصاخ  تایاور  نیلقث ، ثیدح  رب  هوالع  تسا . هدوب  مزال  یطرـش  دیق و  چیه  نودـب 

زا یصخش  دسیونیم : هحفص 116 ، ةّدوملا » عیبانی   » رد يزودنق  یفنح  نامیلس  خیـش  - 1 مینکیم : افتکا  نآ  هنومن  ود  هب  اـجنیا  رد  تسا .
رارق ناهارمگ  ءزج  ار  وا  دـنکیم و  جراخ  حیحـص  ّطخ  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتمک  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ماما 
دنکن تعاطا  یهلا  تّجح  زا  سک  ره  دیامنن ، تعاطا  وا  زا  دنک و  شومارف  ار  یهلا  تّجح  هک  نیا  دندومرف : ترـضح  تسیچ ؟ دـهدیم 

سک نامه  دومرف : ترضح  تسیک ؟ دیدرک  هراشا  هک  یهلا  تّجح  نیا  دیهدب ، يرتشیب  حیضوت  دیسرپ : هرابود  صخش  نآ  تسا . هارمگ 
ًافطل تسا ؟ یـسک  هچ  رمالا  ولوا  دیـسرپ : موس  راب  يارب  هدننکلاؤس  تسا . هدش  دای  وا  زا  رمالا  ولوا  ناونع  هب  ءاسن ، هروس  هیآ 59  رد  هک 

يِدَْعب اّولِضَت  َْنل  ِْنیَْرمَأ  ْمُکِیف  ُتْکََرت  ّینِإ  دومرف : شاهرابرد  اهراب  ربمایپ  هک  تسا  یسک  نامه  دندومرف : خساپ  رد  ماما  دینک . نایب  رتنشور 
تـسا یـصخش  رمالا  ولوا  تسا ، هدمآ  ثیدـح  نیا  رد  هک  تسا  یـسک  تّجح  یْتَیب  َلْهَأ  ِیتَْرتِع  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َباتِک  امِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ 

رکب وبأ  - 2 تسا . هدش  نایب  حوضوب  رمالا  ولوا  نیلقث و  ثیدح  نیب  طابترا  دنویپ و  تیاور  نیا  رد  تسا . هدـش  حرطم  تیاور  نیا  رد  هک 
هب تمیزع  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   121 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دنکیم : لقن  نینچ  ساّبع  نبا  زا  يزاریـش  نمؤم 

. دورب كوبت  گنج  نادیم  تمس  هب  ناناملسم  هّیقب  اب  دراذگب و  دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تفرگ  میمـصت  كوبت  گنج 
ناقفانم ءوس  تاغیلبت  يولج  هک  نیا  يارب  یلو  تسنادیم ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راک  نیا  هفسلف  هک  نیا  اب   ) مالـسلا هیلع  یلع  « 1»

دـینکیم و مورحم  گرزب  داهج  نیا  تلیـضف  زا  دـیراذگیم و  اههّچب  اهنز و  راـنک  رد  هنیدـم  رد  ار  نم  درک : ضرع  ربماـیپ  هب  دریگب ) ار 
ْنِم َنوُراه  ِۀـَلَْزنَِمب  یِّنِم  َنوُکَت  ْنَأ  یـضَْرت  اـم  َأ  دومرف : خـساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـیوریم ! گـنج  هب  ناناملـسم  ریاـس  هارمه 

تبسن دننامه  نم ، هب  وت  تبسن  هک  يوشیمن  یضار  ایآ  ْمُْکنِم  ِْرمْالا  اُولوا  َو  َّلَج  َو  َّزَع  َلاقَف  ِْحلْصَأ ، َو  یِمْوَق  یف  ِینُْفلْخا  َلاق : َنیِح  یسُوم ،
ناتـساد دش و  مه  نینچ  دوب و  كانمیب  شموق  رد  اولب  بوشآ و  داجیا  زا  و   ) دـش روط  هوک  مزاع  هک  یماگنه  هب  دـشاب ، یـسوم  اب  نوراه 

ات شاـب  روما  بظاوـم  شاـب و  ماهلیبـق  موـق و  رد  نم  نیـشناج  وـت  تفگ : نوراـه  شردارب  هب  تهج ) نیدـب  دـمآ ، شیپ  يرماـس  هلاـسوگ 
هجیتن یتسه . رمالا  ولوا  وت  تسوت و  راک  هب  رظاـن  رمـالا  ولوا  ینعی  « 2 . » مکنم رمالا  ولوا  و  دـیامرفیم : هراب  نیا  رد  زین  دـنوادخ  مدرگزاب .
بصن راگدرورپ  يوس  زا  هک  دشاب  یموصعم  نّیعم و  صخـش  دیاب  رمالا  ولوا  هک  دراد  تلالد  تایاور  زا  رظن  عطق  اب  هفیرـش  هیآ  هک ، نیا 

یلع ینعی  هعیش ، هناگهدزاود  هّمئا  لاعتم ، دنوادخ  هیحان  زا  بوصنم  نّیعم و  درف  نآ  زا  روظنم  هک  میدیمهف  تایاور  هیاس  رد  دشاب و  هدش 
. دنشابیم شدنزرف ، هدزای  مالسلا و  هیلع 

اهخساپ تالاؤس و 

، اهنآ  122 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  نیرتمهم  هک  هدش  حرطم  هفیرش  هیآ  نیا  نوماریپ  يدّدعتم  فلتخم و  تالاؤس  اهخساپ  تالاؤس و 
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هعیـش هک  نانچنآ  تسا ، رمالا  ولوا  قادـصم  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  لّوا : لاؤس  دـینک : هّجوت  نآ  خـساپ  تالاؤس و  نیا  هب  تسا . لاؤس  هس 
ار رمالا  ولوا  زا  تعاطا  هفیرش ، هیآ  هک  یلاح  رد  دوبن ، بجاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  وا  زا  تعاطا  ارچ  سپ  دشابیم ، دقتعم 

دوـخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  رگید  ریبـعت  هب  تسا ؟ هدرمـش  مزـال  شلوـسر  ادـخ و  زا  تعاـطا  نوـچمه 
رمالا ولوا  تعاطا  بوجو  ّتیلعف  اب  قوف  ریـسفت  نیارباـنب ، دـشاب ؛ مزـال  ناناملـسم  رب  شتعاـطا  هک  یـصخش  هدـنامرف و  هن  دوب  رادربناـمرف 

. مینک هّجوت  رمالا » ولوا   » و لوسر »  » يانعم هب  هک  نیا  تسخن  فلا - تفگ : خساپ  لاکـشا  نیا  زا  ناوتیم  لکـش  ود  هب  خـساپ : دزاسیمن .
ماکحا و ناـیب  يارب  دـنوادخ  هیحاـن  زا  هک  تسا  یـسک  لوسر » . » دوشیم نشور  قوف  لاؤس  خـساپ  میمهفب ، ار  هملک  ود  نیا  تواـفت  رگا 

ریبعت هب  دراد و  زین  مدرم  هب  رادـشه  راذـنا و  هفیظو  ماکحا ، غیلبت  و  تّوبن »  » رب هوالع  ینعی  تسا ؛ هدـش  هداتـسرف  مدرم  راذـنا  نید و  غالبا 
هفیظو هکلب  درادـن ، يراذـگنوناق  هفیظو  رمالا » ولوا   » اّما تسا . نآ  غیلبت  ماکحا و  نایب  هب  فّظوم  لوسر  هک  نیا  هصالخ  ایوگ و  هداـس و 

ولوا  » و راذـگنوناق »  » هب هیبشت  ار  ربماـیپ »  » ناوتیم هداـس  اـسر و  تراـبع  کـی  رد  تسا . نآ  ندومن  هداـیپ  ءارجا و  نوناـق و  زا  تسارح  وا 
ظفاح نوناق و  يرجم  و  دوب . ترضح  نآ  دوخ  ربمایپ  رصع  رد  راذگنوناق  حیضوت ، نیا  هب  هّجوت  اب  درک . هیبشت  نوناق » يرجم   » هب ار  رمالا »
تسا هدوب  لوسر »  » مه ترضح  دوخ  مالسا ، ربمایپ  تایح  نامز  رد  نیاربانب ، تسا ؛ هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  صخش  زین  نآ 
تماما بصنم  هب  هک  میناوخیم  نآرق  رد  مزعلا ، ولوا  ربمایپ  نآ  مالـسلا ، هیلع  میهاربا  ترـضح  دروم  رد  هک  هنوگنامه  رمالا ،» ولوا   » مه و 

تماما و ماقم  يراذـگنوناق و  ماقم  تلاسر  ماقم  سپ  درک . ادـیپ  مه  نوناق  يارجا  هفیظو  يراذـگنوناق  رب  هوـالع  ینعی  دـش ؛ بصن  مه 
«، رمالا ولوا   » مه دوب و  لوسر »  » مه ترـضح  نآ  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  تسا و  نوناـق  يارجا  ماـقم  رمـالا  ولوا 
نآ دشابیم و  رمالا  ولوا  دـشاب  شلوسر  ادـخ و  فرط  زا  بوصنم  هک  یموصعم  صخـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  یلو 

يرگید زا  سپ  یکی  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  ریاـس  وا  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  زج  صخـش   123 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ 
، تعاطا ّتیلعف  ياعّدا  هک ، نیا  هجیتن  تسا . هدشن  بصن  ياعدا  مالسلا  مهیلع  شدالوا  یلع و  زا  ریغ  سک  چیه  هرابرد  نوچ  تسا ، هدوبن 

هیلع یلع  ماـما  تلحر  زا  سپ  شنادـنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  رمـالا  ولوا  قیبـطت  هب  يررض 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  رگید  خساپ  ب - دش . هدافتـسا  مه  ثیداحا  زا  هک  هنوگنامه  دنزیمن ، مالـسلا 

ندـنام كوبت و  گنج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمیزع  ماگنه  هب  نآ ، تسا و  هدوب  رمالا  ولوا  نامز  زا  ياههرب  رد  لقا  ّدـح  زین  هلآ 
حیـضوت بلطم  نیا  ندش  رتنشور  يارب  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نیـشناج  ناونع  هب  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

: تسا مزال  كوبت  گنج  نوماریپ  یهاتوک 

كوبت هوزغ 

ماـجنا شرمع  ياـهلاس  نیرخآ  رد  تلاـسر و  لوط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  ياهوزغ  نیرخآ  كوبت  گـنج  كوبت  هوزغ 
مالسا هک  یماگنه  داتفا . قاّفتا  دشیم ، بوسحم  یقرش  مور  زاجح و  نیب  كرتشم  زرم  هک  زاجح ، هطقن  نیرت  یلامـش  رد  گنج  نیا  داد .

زا یمالـسا ، روشک  ناگیاسمه  دـیچیپ ، ناهج  رـسارس  رد  نآ  هزاوآ  و  درک ، مکحتـسم  هنیدـم  رد  ار  دوخ  ياههیاپ  داهن و  شرتسگ  هب  ور 
جات هک  ناشروشک ، هب  مالسا  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  دندرک و  رطخ  ساسحا  دوب  هیروس ) نیطسلف و   ) تاماش نامه  هک  یقرش  مور  هلمج 

رد تیالو  تایآ  زابرس  رفن  رازه  لهچ  اب  روظنم  نیدب  « 1 . » دنداتفا اهناملـسم  هب  هلمح  رکف  هب  درکیم ، دیدهت  ار  اهنآ  تموکح  تخت و  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  صخـش  اهناملـسم و  هب  ربخ  نیا  دندرک . تکرح  زاجح  تمـس  هب  هدامآ  زّهجم و  اًلماک   124 ص : نآرق ،
هب نمشد  ات  دننیشنب  هنیدم  رد  هک  نیا  هن  دنورب ، نمـشد  لابقتـسا  هب  ات  درک  قیوشت  ار  اهناملـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دیـسر .

، نمـشد مجاهت  لباقم  رد  هکلب  تسین ، تسرد  نتفرگ  یلاعفنا  یعافد و  تلاح  اریز  تسا ؛ یبوخ  یگنج  کیتکات  نیا  و  دـنک . هلمح  اهنآ 
، رگید يوس  زا  ناتـسبرع و  كانزوس  يامرگ  وس ، کی  زا  اریز  دوبن ؛ یبسانم  نامز  گنج  نیا  عوقو  نامز  ًاقاّفتا  دز . مجاهت  هب  تسد  دیاب 
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هلصاف موس ، يوس  زا  و  دوب ؛ هدشن  تشادرب  مه  هزات  ییاذغ  ّداوم  هدیسر و  اهتنا  هب  ناناملسم  هتشذگ  لاس  ییاذغ  ياهرابنا  ناتسبات  ماگنه 
بکرم کـی  زا  شیب  رفن  هد  ره  هب  نوچ  دـننک ، یط  ار  ریـسم  نیا  هداـیپ  دـیاب  اهناملـسم  هک  دوـب  يداـیز  رایـسب  هلـصاف  كوـبت  اـت  هنیدـم 

، دوش روج  عمج و  ییاذغ  ياهرابنا  هدنامهت  دش ، رداص  شاب  هدامآ  نامرف  لاح  ره  هب  دنوش . راوس  تبون  هب  دیاب  تهج  نیدـب  دیـسریمن ،
ربمایپ یهدنامرف  هب  ناناملسم  يرفن  رازه  یس  رکـشل  دوبن . يزیچ  دساف  هدیدنگ و  ًانایحا  هدیکـشخ و  يامرخ  يرادقم  زج  نآ  لصاح  هک 

نازابرس زا  ياهّدع  ياهاپ  دادیم ، رازآ  ار  مالسا  نایرکشل  یگنسرگ  یگنشت و  درک . تکرح  كوبت  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا 
ردق نآ  تشگزاب ، هار و  ریسم  رد  مالسا  نایهاپس  دنداد . همادا  دوخ  ریسم  هب  تالکشم  مامت  اب  یلو  دوب ، هدز  هلبآ  يور  هدایپ  رثا  رب  مالسا 
علّطم نایمور  هک  یماگنه  « 1 . » تفرگ مان  تالکشم ) رکشل  « ) ةرسعلا شیج   » اهیتخس تالکشم و  رثا  رب  نانآ  رکـشل  هک  دنتـشاد  لکـشم 
بلق اب  و  هدرک ، یط  هدایپ  تروص  هب  تاناکما و  نیرتمک  اب  ار  كوبت  ات  هنیدـم  ینالوط  هار  ناناملـسم  يرفن  رازه  یـس  رکـشل  هک  دـندش 

تاماش هاشداپ  رـصیق » . » دنتفرگ تشگزاب  ینیـشنبقع و  هب  میمـصت  تسا ، هدـمآ  ادـخ  نمـشد  اب  دربن  لابقتـسا  هب  نامیا  قشع و  زا  ّولمم 
دندش و نمشد  ینیشنبقع  رارف و  هّجوتم  دندیـسر  كوبت  هب   125 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  یتقو  ناناملسم  داد . ینیشنبقع  روتـسد 
دنزادرپب و نمشد  بیقعت  هب  ای  دنادرگزاب و  اجنامه  زا  هک  نیا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتفگ . رکش  ّتیقّفوم  نیا  رب  ار  يادخ 

ناوج زونه  مالـسا  اریز  دندرگزاب ؛ اجنامه  زا  هک  دش  نیا  يروش  هجیتن  تخادرپ ، تروشم  هب  ناناملـسم  اب  دنوش ، ریگرد  وا  اب  تاماش  رد 
ياپون لاهن  يارب  یگرزب  رطخ  يراک ، نینچ  هب  مادقا  فاصوا  نیا  اب  تشادـن و  یفاک  هبرجت  رگید  ياهروشک  ریخـست  حـتف و  يارب  دوب و 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  روضح  مدع  ندش  ینالوط  ًاصوصخم  فلتخم - تاهج  زا  كوبت  گنج  تشذگ ، هک  یحرش  هب  هّجوت  اب  دوب . مالـسا 
توافت دش  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـصع  رد  هک  ییاهگنج  مامت  اب  كوبت - هنیدم و  نیب  تفاسم  ندوب  رود  ناناملـسم و  هلآ و  و 

یلـص مالـسا  ربمایپ  بایغ  رد  دیاب  تهج  نیدب  تفریم . زین  هنیدم  زا  جراخ  نانمـشد  هئطوت  هنیدـم و  نیقفانم  ياتدوک  لامتحا  درکیم و 
نآ دنک و  ظفح  یلامتحا  ياههئطوت  ربارب  رد  ار  مالسا  تختیاپ  دوش و  ترضح  نآ  نیزگیاج  ناناملـسم  زا  درف  نیرت  يوق  هلآ  هیلع و  هللا 

درک و شیوخ  نیشناج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تهج  نیدب  دوبن . یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  صخش 
رد یّتح  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نیاربانب ، درب . مان  رمالا  ولوا  ناونع  هب  وا  زا  تشذگ  يزاریـش  نمؤم  رکب  وبا  تیاور  رد  هک  هنوگنامه 
رب شلوسر  ادخ و  زا  تعاطا  نوچمه  شتعاطا  تسا و  هدوب  رمالا  ولوا  ّتقوم ، تروص  هب  ول  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رـصع و 

« رمالا ولوا  : » مود لاؤس  دش . نشور  باوج  ود  اب  هفیرش  هیآ  رد  تعاطا  ّتیلعف  لاکشا  هک ، نیا  هجیتن  دوب . مزال  بجاو و  هنیدم  ناناملـسم 
مالـسلا هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  اـهنت  تسا ، عمج  هک  رمـالا ،» ولوا   » زا روظنم  اـیآ  تسین ، رتشیب  رفن  کـی  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  عمج 

هعیـش هناگهدزاود  هّمئا  مامت  لماش  هکلب  تسین ، مالـسلا  هیلع  یلع  اهنت  روظنم  یلو  تسا ؛ عمج  رمالا  ولوا  هک  تسا  تسرد  خساپ : تسا ؟
، درادـن مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هب  صاصتخا  یتیب » لـها  یترتع   » هلمج نیلقث  ثیدـح  رد  هک  هنوگناـمه  دوشیم ، مالـسلا  مهیلع 

عیبانی  » زا هک  تسا  یتیاور  نخـس ، نیا  دهاش  دوشیم . مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا   126 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  مامت  لـماش  هکلب 
لها یترتع   » زا دارم  هک  میتفگ  دش و  ریـسفت  هدمآ  نیلقث  ثیدـح  رد  هچنآ  هب  رمالا  ولوا  تیاور ، نآ  رد  تشذـگ . حورـشم  روطب  ةّدوملا »

هک تسا ، هعیش  هناگهدزاود  هّمئا  مامت  رمالا  ولوا  زا  دارم  هک ، نیا  هجیتن  تسا . مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  مامت  نیلقث  ثیدح  رد  یتیب »
لیذ رد  رمالا » ولوا   » ارچ موس : لاؤس  تسا . بجاو  همه  رب  طرـش  دیق و  نودب  شتعاطا  هدوب و  رمالا  ولوا  دوخ ، تماما  نامز  رد  مادـک  ره 

تافالتخا هب  یگدیسر  عجارم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نآ  هدشن و  رارکت  دنکیم ، نییعت  ار  ناناملسم  تافالتخا  هب  یگدیـسر  عجرم  هک  هیآ ،
رمالا ولوا  مه  اهنآ  اریز  دنشاب ، وگخساپ  دیاب  زین  ّتنـس  لها  هکلب  تسین ، دراو  هعیـش  هب  اهنت  لاکـشا  نیا  ًالّوا : خساپ : تسا ؟ هدرکن  حرطم 

رد هک  دوب  نامه  هیآ ، ینایاپ  تمـسق  رد  رمالا » ولوا   » رارکت مدـع  هتکن  ًایناث : دنتـسه . لاکـشا  نیا  اب  هجاوم  دـننک  ریـسفت  ییانعم  ره  هب  ار 
و دـشابیم ، نوناـق  يرجم  رمـالا » ولوا   » تسا و راذـگنوناق  ماـکحا و  هدـننکنایب  لوسر » « ؛ دـش هتفگ  رمـالا » ولوا   » و لوسر »  » نیب تواـفت 
. نوناق يرجم  هن  دورب ، راذـگنوناق  غارـس  هب  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  يدـیدرت  کش و  یهلا  ماـکحا  زا  یمکح  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  نشور 
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لباق هتکن  دـناسریم . ار  دـیجم  نآرق  تغالب  تحاصف و  هکلب  دوشیمن ، بوسحم  هفیرـش  هیآ  يارب  یـصقن  اهنت  هن  رارکت  مدـع  نیاربانب ،
ار نآ  دندرکیم  نایب  ار  مالسا  ماکحا  زا  یمکح  رگا  دناهدوب و  مالسا  نیناوق  يرجم  یگمه  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  هک  نیا  هّجوت 
هک نیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  یتایاور  هحفص 183 ، لّوا ، دلج  ۀعیشلا ، ثیداحا  عماج  رد  دندوب . هتفرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا 

تیالو تایآ  دناهتشاد . رایتخا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ار  هدوب  ماکحا  نّمـضتم  هک  یتایاور  مامت  مالـسلا  مهیلع  يده  هّمئا 
لیذ رد  تهج  نیدـب  دـشابیم ، نوناق  يرجم  يانعم  هب  هکلب  تسین ، راذـگنوناق  يانعم  هب  رمالا » ولوا  ، » هک نیا  هجیتن   127 ص : نآرق ، رد 

. تسا هدشن  رارکت  هیآ 

هیآ ياهمایپ 

دنوادخ و تاروتسد  دشاب و  میلست  اًلماک  یمالسا  ماکحا  لباقم  رد  دیاب  ناملسم  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  مایپ  نیرتمهم  هیآ 1 - ياهمایپ 
دیامن و لمع  دشاب  شاهقیلـس  لیم و  قباطم  هک  یتاروتـسد  هب  دنک و  لمع  یـشنیزگ  هک  نیا  هن  دنک ، لمع  ارچ  نوچ و  نودب  ار  شربمایپ 

ناملسم عطق  روطب  یصخش  نینچ  دنکن ؛ لمع  دشابن و  میلست  دشاب  شسفن  ياوه  لیم و  فالخ  رب  هچنآ  لباقم  رد  یلو  دشاب ، نآ  میلـست 
َنُونِمُْؤی َکِّبَر ال  َو  الَف  دـیامرفیم : ءاسن  هروس  هیآ 65  رد  دـنوادخ  دراد ، ییابیز  ریبعت  هراـب  نیا  رد  دـیجم  نآرق  تسین . یعقاو  یقیقح و 

نمؤم اهنآ  هک  دنگوس  تراگدرورپ  هب  ًامِیلْـسَت  اوُمِّلَُـسی  َو  َْتیَـضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِـجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امیف  َكومِّکَُحی  یّتَح 
و دـننکن ؛ یتحاران  ساسحا  دوخ  لد  رد  وت ، يرواد  زا  سپـس  و  دـنبلط ؛ يرواد  هب  ار  وت  دوخ ، تاـفالتخا  رد  هک  نیا  رگم  دوب ، دـنهاوخن 
، هفیرش هیآ  نیا  قبط  تسا ؛ ناسنا  ندوب  میلـست  رادقم  صیخـشت  يارب  یقیقد  بوخ و  رایـسب  كالم  هفیرـش  هیآ  نیا  دنـشاب . میلـست  اًلماک 

هکلب دنکیمن ، یتحاران  زاربا  اهنت  هن  دشاب ، يو  ررض  رب  دنچ  ره  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يرواد  مکح و  زا  دعب  یعقاو  ناملسم 
میلـست مه  بلق  نورد  راـتفگ و  لـمع و  رد  ینعی  دوشیمن ! تحاراـن  یـضاران و  مه  شبلق  قاـمعا  رد  هک  هدیـسر ، میلـست  زا  ياهجرد  هب 

یعقاو میلـست  زونه  دـشاب  یـضاران  تحاران و  شبلق  قامعا  رد  مالـسا  ماکحا  زا  یمکح  دروم  رد  دـشابن و  روطنیا  رگا  و  تسا . دـنوادخ 
128 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دـهاوخیم ! شـسفن  ياوه  ار  هچنآ  هن  ددنـسپیم ، ناـناج  ار  هچنآ  ددنـسپ  دـیاب  ناملـسم  تسا . هدـشن 

َوُه ُمِیلْسَّتلا  َو  ُمِیلْسَّتلا ، َوُه  ُمالْـسْالا  یْلبَق : ٌدَحَأ  اْهبُْـسنَی  َْمل  ًۀَبِْـسن  َمالْـسْالا  َّنَبُْـسنَأل  دیامرفیم : ییابیز  ثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
ریسفت امش  يارب  نانچنآ  ار  مالـسا  نم  « 1  » ُلَمَْعلا َوُه  ُءادَْألا  َو  ُءادَْألا ، َوُه  ُرارقْإلا  َو  ُرارقِإـْلا ، َوُه  ُقیِدْـصَّتلا  َو  ُقیِدْـصَّتلا ، َوُه  ُنیقْیلا  َو  ُنیقَْیلا ،

هب  ) تسادخ نامرف  لباقم  رد  ارچ  نوچیب و  قلطم و  میلـست  مالـسا  دشاب : هدرکن  مالـسا  زا  يریـسفت  نینچ  نم  زا  لبق  سک  چیه  هک  منک 
قلطم میلست  دناوتیمن  دشاب  هتشادن  يزیچ  هب  نیقی  ناسنا  ات  نوچ   ) تسا نیقی  زا  ترابع  میلـست  و  دشاب ) میلـست  شدوجو  همه  هک  یلکش 

قیدصت و و  دوشیمن ) لصاح  نیقی  دشابن  ملع  ات  اریز   ) تسا ملع  قیدصت و  هدیئاز  نیقی  و  تسا ) نیقی  رب  عرف  میلـست  نیاربانب  دـشاب ، نآ 
ّتیلوئـسم ساسحا  نامه  رارقا  و  درادن ) یـشزرا  دوشیمن  رـشتنم  تسا و  بلق  نورد  رد  هک  یملع  اریز   ) درادن یـشزرا  رارقا  نودـب  ملع 
ّتیلوئـسم ساسحا  اریز   ) تسا لمع  نامه  ّتیلوئـسم  ساسحا  و  دـشاب ) ّتیلوئـسم  ساسحا  اـب  مأوت  دـیاب  ملع  راـشتنا  رارقا و  ینعی   ) تسا

لحارم دـنزیم و  هناوج  دوشیم و  عورـش  ناسنا  بلق  هناـخناهن  زا  مالـسا  اـبیز ، تیاور  نیا  قبط  درادـن .) یموهفم  ینعم و  لـمع ، نودـب 
، تسین یفاک  تادابع  لامعا و  ماجنا  فرـص  یبلق و  داقتعا  نودـب  مالـسا  ینعی ، دوشیم ؛ متخ  لمع  هلحرم  هب  ات  دـنکیم  یط  ار  فلتخم 
تاداقتعا و زا  ياهعومجم  مالـسا  نیاربانب ، دـنکیمن . تیافک  زین  یلمع  فئاـظو  تاداـبع و  ماـجنا  نودـب  اـهنت  تاداـقتعا  هک  هنوگناـمه 

نادب نیا  و  تسا . هتفهن  تّوق  تردـق و  هملک  نیا  رد  تسا ، یتبثم  راب  ياراد  رما »  » هملک - 2 دشابیم . مزال  نآ  يود  ره  هک  تسا  لامعا 
نیا دنک . سامتلا  اّنمت و  شهاوخ و  مدرم  زا  هک  نیا  هن  دنک ، تبحص  ّتیمکاح  تّوق و  تردق و  عضوم  زا  دیاب  رمالا  ولوا  هک  تسا  ینعم 

زا يراک  ماجنا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  یلو  دـشاب ؛ تردـق  عضوم  زا  دـیاب  زین  فورعم  هب  ِرما » ، » دراد دوجو  مه  فورعم  هب  رما »  » رد ینعم 
نسح ماما  فورعم  ناتساد  درادن ، ندرک  راتفر  یمرنب   129 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ندومن و  ارادم  اب  یتافانم  تردق ، تّوق و  عضوم 
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هیواعم ِءوس  تاغیلبت  دیآیم ، هنیدـم  هب  ماش  زا  يدرم  دـینک : هّجوت  ناتـساد  نیا  هب  تسا . بلطم  نیا  رب  یبوخ  دـهاش  مالـسلا  هیلع  یبتجم 
، هعمج ياهزامن  ربانم و  دـجاسم و  ات  ناتـسکدوک ، هناخ و  بتکم  زا  دـنکیم ، اغوغ  ماش  رد  شنادـناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یلع  هیلع 

یماش درم  دناهدرک ؛ ادیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یلع  زا  یبیجع  رّفنت  تاغیلبت ، نیا  رثا  رب  مدرم  مومع  دوشیم و  دای  يدب  هب  یلع  زا  اج  همه 
: داد خساپ  تسیک ؟ صخش  نیا  دیـسرپ : یـسک  زا  دندوب ، روبع  لاح  رد  مدرم  زا  یعمج  هارمه  هب  هک  درک  هدهاشم  ار  یـصخش  هنیدم  رد 

لوـق هب  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یلع  دـنزرف  وا  دـیمهف  هک  نیمه  یماـش  درم  تسا . مالـسلا  اـمهیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نـب  نـسح  وا 
ترضح درک . نیهوت  ترـضح  نآ  هب  دمآ  رد  شناهد  زا  هچ  ره  ضغب  مشخ و  تیاهن  رد  تسب و  ار  اهمـشچ  درک و  زاب  ار  ناهد  فورعم 

هب ياهراـشا  اـب  تسناوتیم  هک  نیا  اـب   ) ماـما دیـسر ، ناـیاپ  هب  یماـش  درم  نانخـس  هک  یتقو  دـهدیم ! شوگ  وا  ياـهنیهوت  هب  هداتـسیا و 
تاهفایق زا  دومرف : وا ) هب  هکلب  درکن ، نینچ  تردق  جوا  رد  یلو  دناسرب ؛ لتق  هب  ار  يو  یّتح  دـنک و  بدا  تخـس  ار  وا  نارای ، باحـصا و 

هب ام  هناخ  ِرد  شاب . ام  نامهیم  ایب و  ام  لزنم  هب  يرادـن ، رهـش  نیا  رد  یناکم  اج و  یـشابیم و  رفاسم  یتسین و  هنیدـم  لـها  هک  تسا  ادـیپ 
وت زا  تسوت  بیقعت  رد  ینمـشد  رگا  مینکیم ، ءادا  ار  وـت  ياهیهدـب  يراد ، ضرق  رگا  مینکیم ، ییاریذـپ  وـت  زا  تسا ، زاـب  ناـبیرغ  يور 
غاد ياهروک  ناسب  بضغ  مشخ و  رثا  رب  هک  یماش  درم  میرذگیم ! رد  وت  ياهاطخ  زا  ینک  شـشخب  وفع و  بلط  مه  رگا  مینکیم ، عافد 

! دناهتخیر وا  يور  رب  کنخ  بآ  زا  یفرظ  یئوگ  درک ، شکورف  شبضغ  مشخ و  مامت  ماما ، ییادخ  یهلا و  دروخرب  نیا  اب  دوب ، نازوس  و 
هک يدـنمتردق  صخـش  يرادـیب ؟ ای  تسا  باوخ  رد  منیبیم  ار  هچنآ  ایادـخ  دـشاب : هتفگ  دوخ  اـب  دـیاش   ) دـش بلقنم  دروخرب  نیا  اـب  وا 

! هَّللا لوسر  نب  ای  تفگ : یماش  درم  دنکیم )!؟ هک  تسا  يروخرب  هچ  نیا  دنک ، تازاجم  ارم  ازـسان  نیهوت و  همه  نیا  لباقم  رد  دناوتیم 
دروخرب نیا  هک   ) نونکا یلو  دـیدوب ! نم  دزن  رد  مدرم  نیرتدـب  دوب ) هدـش  ماش  رد  هک  یئوس  تاـغیلبت  رثا  رب   ) مدـید ار  امـش  هک  ياهظحل 

! مرتحم ناگدنناوخ   130 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  « 1 ! » دیتسه نم  دزن  رد  نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  دـیدومرف ) ار  هرظتنم  ریغ  شوخ و 
دروخرب کی  اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یلو  تسا ، يدایز  رایسب  هلصاف  نیمز ، يور  مدرم  نیرتدب  اب  نیمز ، يور  مدرم  نیرتهب  نیب  هلصاف 

هتـشاد هّجوت  میریگب و  سرد  دروخرب  نیا  زا  دـیاب  مه  اـم  درب . نیب  زا  ار  دـنلب  هلـصاف  نیا  هداـشگ ، یئور  اـجب و  فورعم  هب  رما  حـیحص و 
یبسانم ریغ  تسیاشان و  ياـهدروخرب  ءوس ، مومـسم و  تاـغیلبت  رثا  رب  هک  یناـسک  ناراـکاطخ و  - 1 دناهتـسد : ود  ام  نافلاخم  هک  میـشاب 

تیب لها  نمـشد  ار  وا  ءوس  تاغیلبت  هک  یماش  درم  نآ  دـننامه  درک  ییامنهار  تیادـه و  یمرن  تمیـالم و  اـب  دـیاب  ار  هتـسد  نیا  دـنراد ،
ملع و يور  زا  هتـسناد و  هک  یناسک  ینعی  ناراـکبارخ ، - 2 دـش . تیادـه  ماما ، بسانم  دروخرب  اب  و  دوب ، هدـش  ناراکاطخ  زا  دوب و  هدرک 
. تسا هنادنمتردق  هناعطاق و  دروخرب  ياج  اجنیا  تسا ، ینعمیب  اجنیا  رد  ارادم  حماست و  لهاست و  دـننکیم . ینمـشد  تفلاخم و  یهاگآ 

قیفوت ام  هب  اراگدرورپ ! تسا . یمزال  فیرظ و  قیقد و  راک  مادـک ، ره  اـب  بساـنم  دروخرب  سپـس  هورگ و  ود  نیا  يزاسادـج  تخاـنش و 
هنوگنآ رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  سّدقم  مهم و  هضیرف  ماجنا  رد  ار  ام  امرف و  تیانع  ار  تدوخ  نیمارف  مامت  ربارب  رد  لماک  میلـست 

نیملسم تماعز  تفالخ و  تایآ   131 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  رادب *** . ّقفوم  دیوگیم ، مالسا  هک 

نیقداص هیآ   5

هراشا

نیقداص هیآ   133 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هیآ 119 » هبوت ، هروس   » َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُکَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  نیقداـص  هیآ   5
ناقداص اب  و  دـیزیهرپب ، ادـخ  نامرف ) تفلاـخم   ) زا دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا  َنِیقِداَّصلا  َعَم  اُونوُکَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

هیآ 119 هبوت ، هروس   » دیشاب

ثحب يامنرود 
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تمـصع تماـما و  تیـالو و  هب  طوبرم  دّدـعتم  تاـیآ  زا  رگید  یکی  و  تسا ، هدـش  يراذـگمان  نیقداـص  هیآ  قوـف ، هیآ  ثحب  ياـمنرود 
« نیقداـص  » زا ّتیعبت  يوریپ و  هب  ار  ناـنمؤم  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  دـشابیم . مالـسلا  مهیلع  شدـنزرف  هدزاـی  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح 

. دمآ دهاوخ  هدنیآ  ثحابم  رد  دنراد ؟ یتاّیصوصخ  اهیگژیو و  هچ  و  دننایک ؟ نیقداص  هک  نیا  تسا ؛ هدناوخارف 

هبوت هروس  اب  یلامجا  یئانشآ 

نیا رد  هک  نیقداص ، هیآ  لوزن  ياوه  لاح و  ندش  نشور  تهج  هبوت  هروس  اب  یلامجا  رـصتخم و  ییانـشآ  هبوت  هروس  اب  یلامجا  یئانـشآ 
نیا نآ : هیمست  هجو  هروس و  ياهمان  فلا - تسا : مزال  بلطم  دنچ  حیـضوت  روظنم  نیا  يارب  دسریم . رظن  هب  يرورـض  دراد ، رارق  هروس 
هملک اب  قوف  هروس  هک  تسا  نیا  دـناهدیمان  تئارب »  » ار نآ  هک  نیا  ّتلع  تئارب .»  » و هبوت » ، » تسا داـضتم  فلاـخم و  ماـن  ود  ياراد  هروس 

ناکرـشم و زا  يرازیب  تئارب و   134 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  نالعا  رب  لمتـشم  هروس  نیا  هک  نیا  رب  هوـالع  دوشیم ، عورـش  تئارب » »
تفطالم و ّتینامحر و  تمحر و  هناشن  هک  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » اـب هروس  نیا  تهج  نیدـب  و  تسا . مالـسا  نانمـشد  ناتـسرپتب و 
هب توعد  هروس  نیا  تایآ  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیا  دناهدیمان  هبوت »  » ار هروس  نیا  هک  نیا  ّتلع  اّما  و  تسا . هدشن  عورـش  تسا  ارادـم 

دوشیم و عورـش  تئارب  يرازیب و  گنج و  نالعا  اب  هروس  هک  نیا  مغریلع  ینعی ، تسا ؛ هدـش  حرطم  دـنوادخ  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و 
نالعا زا  سپ  هک  ياهنوگب  تسا ، هدـش  حرطم  نآ  رد  هدرتسگ  تروصب  هبوت  تایآ  تسا ، يرازیب  نـالعا  گـنج و  تّدـش  هروس  ياـضف 
اوُّلَخَف َةاـکَّزلا  اُوتآ  َو  َةولَّصلا  اُوماـقَأ  َو  اُوباـت  ْناَـف  میناوخیم ... : هروـس  نیا  « 1  » مجنپ هیآ  ناـیاپ  تمـسق  رد  ناکرـشم  زا  تـئارب  يرازیب و 

هدنزرمآ و دنوادخ  اریز  دـیزاس ؛ اهر  ار  اهنآ  دـنزادرپب ، ار  تاکز  و  دـنراد ، اپرب  ار  زامن  و  دـننک ، هبوت  هاگره  ٌمیحر  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَلِیبَس 
یلو دناهدش ، بکترم  یفلتخم  تایانج  دـناهدرک و  ناناملـسم  هیلع  يدایز  ياههئطوت  ناکرـشم  راّفک و  نیا  دـنچ  ره  ینعی  تسا . نابرهم 

و هروس ، نیا  يارب  فلاخم  داضتم و  مان  ود  نیا  باختنا  ّتلع  دـیریذپب . ار  اهنآ  هبوت  دـندش ، مالـسا  ماـکحا  هب  دـنبیاپ  دـندرک و  هبوت  رگا 
هار هاگچـیه  مالـسا  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  نییبـت  يارب  اـیوگ  تئارب ، يرازیب و  گـنج و  نـالعا  تاـیآ  نیب  رد  هبوت  ناوارف  تاـیآ  دوـجو 
یّتح مالسا ، فده  هکلب  درادن ، یسک  زا  ییوجماقتنا  دصق  مالسا  نآ . دننام  گنج و  رد  یّتح  تسین ؛ هتسب  ناراکاطخ  يور  هب  تشگزاب 

مالـسا دنهد ، ناشن  ار  شیوخ  هبوت  لمع  رد  دننک و  هبوت  مه  گنج  ماگنه  هب  نانمـشد  رگا  تهج  نیدب  تسا . مدرم  حالـصا  اهگنج ، رد 
تاـیآ بیکرت  زا  رگید ، ریبعت  هب  135 و  ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دـنکیم . تیامح  اهنآ  زا  هکلب  درادیم ، رب  اهنآ  اب  گـنج  زا  تسد 

ره ارادم  تنوشخ و  تیبرت ، میلعت و  رد  هک : نیا  نآ  میریگیم و  ارف  یتیبرت  ّمهم  هتکن  کی  نآ ، يارب  روکذم  مان  ود  باختنا  هروس و  نیا 
هدافتـسا تفاطل  ارادـم و  زا  اج  همه  رد  رگا  دـنوشیم و  نازیرگ  هدـنکارپ و  مدرم  دور  راـک  هب  تنوشخ  اـج  همه  رد  رگا  تسا ؛ مزـال  ود 

ود نیا  زا  بوانتم  هدافتـسا  اّما  دنهدیم . همادا  دوخ  تشز  ياهراک  هب  هناروسج  دـننکیم و  هدافتـسا  ءوس  ناراکهانگ  ناراکاطخ و  دوش ،
مزال ود  ره  هبوت »  » و تازاجم » «، » تفاطل  » و تّدـش » «، » شون  » و شین »  » تهج نیدـب  دربیم . نیب  زا  ار  تالکـشم  نیا  شدوخ ، ّلـحم  رد 

مرکا ربمایپ  تلحر  زا  لبق  لاس  کی  ینعی  يرجه ، مهن  لاـس  رخاوا  رد  هبوت  هروس  هّیلّوا  تاـیآ  هبوت : هروس  تاـیآ  لوزن  ناـمز  ب - تسا .
، تایآ نیمه  ساسا  رب  لاس و  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دناهتـشون  نارّـسفم  هک  هچنآ  قبط  تسا . هدش  لزان  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
-1 دنک : نالعا  ناناملـسم  هب  جح  هوکـشرپ  مسارم  ماگنه  هب  ار  بلطم  راهچ  هک  درک  رومأم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  « 1  » یبلاج يارجام  یط 

فاوط هنهرب  یناسک  نامز  نآ  ات  ًاعقاو  رگم  لاؤس : دـنک ! فاوط  هنهرب  درادـن  قح  سک  چـیه  دـعب  هب  يرجه  مهن  لاس  زا  هک  نیا  تسخن 
ناکرـشم یفارخ  دیاقع  زا  یکی  نوچ  دنتخادرپیم ! فاوط  هب  دازردام  تخل  نانز ، یّتح  نادرم و  زا  یخرب  يرآ  خساپ : ارچ ؟ دندرکیم ،

یناسک تهج  نیدب  دهد ، هقدص  يریقف  هب  ار  نآ  فاوط  زا  سپ  دیاب  دنک ، فاوط  شدوخ  سابل  اب  یـسک  رگا  هک  دوب  نیا  ناتـسرپتب  و 
لومـشم ات  دـندرکیم ، فاوط  یـضرق  سابل  نآ  اب  دـندرکیم و  ضرق  یـسک  زا  یـسابل  فاوط  ماگنه  هب  دنتـشادن ، رتشیب  سابل  کـی  هک 

، شیوخ سابل  ظفح  يارب  دـندشیمن  یـضرق  سابل  هّیهت  هب  ّقفوم  هک  مه  یناسک   136 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دـنوشن و  قوف  مکح 
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ناکرشم و - 2 دـنهدب ! يریقف  هب  ار  شیوخ  سابل  اهنت  دـنوشن  روبجم  فاوط  زا  سپ  ات  دـندرکیم ، فاوط  نایرع  هنهرب و  اًلماک  تروصب 
ریاـس فاوط  زا  ارچ  سپ  درادـن ؟ لوبق  ار  بهاذـم  يدازآ  مالـسا  رگم  لاؤس : دـنرادن ! ار  ادـخ  هناـخ  فاوط  قح  سپ  نیا  زا  ناتـسرپتب 
یتشم هکلب  دوشیمن ، بوسحم  بهذم  نید و  یتسرپتب  یلو  تسا ؛ حیحص  نایدا  بهاذم و  يدازآ  خساپ : دنکیم ؟ يریگولج  بهاذم 

سپ یلو  دننکیم ؛ افو  داد  رارق  نایاپ  ات  ناکرشم  اب  شیوخ  نامیپ  دهع و  هب  ناناملـسم  - 3 تساههفارخ . عاونا  اب  هتخیمآ  ساسایب  دیاقع 
تّدم فرظ  دنرادن ، ینامیپ  دهع و  نیملـسم  اب  هک  یناکرـشم  - 4 دننکیمن . دیدجت  ار  نامیپ  و  دـندنبیمن . ینامیپ  دـهع و  اهنآ  اب  نآ  زا 

اهنآ اب  ناناملـسم  هنرگو  دنرادرب  یتسرپتب  كرـش و  زا  تسد  دننک و  حالـصا  ار  شیوخ  تاداقتعا  دیاقع و  هک  دنراد  تصرف  هام  راهچ 
لامتحا هب  دـش و  لزان  ترجه  مهن  لاس  رخاوا  رد  دـش ، هراشا  نآ  نومـضم  هب  هک  هبوت ، هروس  هّیلّوا  تایآ  لاح ، ره  هب  دـیگنج . دـنهاوخ 

، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  یناگدـنز  لاـس  نیرخآ  رد  ینعی  ترجه ، مهد  لاـس  رد  ثحب ، دروم  هیآ  هلمج  زا  و  هروس ، هّیقب  يوـق 
تماما و تیالو و  هنیمز  هدـش و  لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  كراـبم  رمع  رخاوا  رد  نیقداـص » هیآ  ، » نیارباـنب تشگ . لزاـن 

. دنکیم هدامآ  ار  مالسلا ، امهیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  تفالخ 

ریسفت حرش و 

هراشا

ناناملـسم نینمؤم و  نآ  بطاخم  هک  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  َنِیقِداَّصلا -» َعَم  اُونوُک  َو  هَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی   » ریـسفت حرش و 
. دوشیم بوسحم  هیامرس  نیرتالاب  هک  ییاوقت  دننک . هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  ناناملسم  هک ، نیا  تسخن  دهدیم : روتسد  ود  اهنآ  هب  دنتـسه ،
ره دوشیم و  رتکیدزن  دـنوادخ  هب  دـشاب  هتـشاد  يوقت  زا  يرتیلاع  هجرد  هَّللا  یلا  کـلاس  هچ  ره  تسا و  هَّللا  یلا  برق  نازیم  هک  ییاوقت 
اَّنِإ ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  میناوخیم : تارجح  هروس  هیآ 13  رد  دوشیم . رترود  دـنوادخ   137 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  زا  دـشاب  رتمک  هچ 

کی زا  ار  امـش  ام  مدرم ! يا  ٌرِیبَخ  ٌمیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکاْقتا  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ًابوُعُـش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنا  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ 
دزن امـش  نیرتیمارگ  تسین ؛) زایتما  كـالم  اـهنیا   ) دیـسانشب ار  رگیدـکی  اـت  میداد  رارق  اـههلیبق  اـههریت و  ار  امـش  میدـیرفآ و  نز  درم و 

: تسا هدـش  هدرمـش  تشهب  هب  دورو  زاوج  میرم  هروس  هیآ 63  رد  هک  ییاوقت  تسا ! هاگآ  اناد و  دـنوادخ  تسامـش ؛ نیرتاوقتاب  دـنوادخ 
زا هک  اوقت ، میهدیم . ثرا  هب  دوخ ، راگزیهرپ  ناگدـنب  هب  هک  تسا  یتشهب  ناـمه  نیا  اـّیِقَت  َناـک  ْنَم  اـنِدابِع  ْنِم  ُثِرُون  یتَّلا  ُۀَّنَْجلا  َکـِْلت 
هب يزاین  دنکیم و  لرتنک  هانگ  لباقم  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  ینورد  یسرت  ادخ  تلاح  نآ  يانعم  هب  دراد ، شزرا  ردق  نیا  مالـسا  هاگدید 

. دیشاب نایوگتسار )  ) نیقداص هارمه  هک : نیا  دنکیم  نانمؤم  هب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  يروتسد  نیمود  درادن . یجراخ  هدننک  لرتنک 

؟ دننایک نیقداص 

دنتسه یّصاخ  دارفا  دناهدش ، اهنآ  زا  يوریپ  هب  فّظوم  ناناملسم  هک  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  نیقداص »  » زا روظنم  ایآ  لاؤس : دننایک ؟ نیقداص 
هیآ نیا  رد  نیقداص »  » زا روظنم  هک  میدـقتعم  ام  خـساپ : تسا ؟ ییوگتـسار  ناـسنا  ره  اـب  ندرک  یهارمه  نآ و  يوغل  ياـنعم  روظنم  اـی  و 
نیا تسخن  - 1 دراد : دوجو  اعّدا  نیا  رب  لیلد  دهاش و  هنیرق و  ود  دشابیم . روظنم  یّصاخ  دارفا  هکلب  تسین ، ییوگتـسار  ناسنا  ره  هفیرش 
همه نوچ  نیقداّصلا » عم   » هن نیقداّصلا » نم  اونوک  : » دومرفیم دیاب  دشابن ، رظن  ّدم  یّـصاخ  دارفا  دـشاب و  ماع  يانعم  هب  نیقداص »  » رگا هک 

« نیقداّصلا عم   » 138 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هک  اجنآ  زا  نیاربانب ، دنـشاب ؛ نانآ  هارمه  ًافرـص  هک  نیا  هن  دنـشاب ، نایوگتـسار  زا  دـیاب 
. تسا هدیدرگ  مزال  اهنآ  زا  يوریپ  هک  دنتـسه  ياهتـسجرب  ّصاخ و  دارفا  روظنم  دوشیم ، مولعم  هتـشگ ، مزال  اهنآ  زا  يوریپ  هدش و  هتفگ 

دیقیب نیقداص  زا  يوریپ  یهارمه و  نوچ  تسا و  طرـش  دیقیب و  يوریپ  یهارمه و  نیا  دهدیم  ناشن  هیآ  رهاظ  هک ، نیا  مود  دـهاش  - 2
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ناناملسم دنشابن  موصعم  رگا  نوچ  دنتسه ، هابتشا  اطخ و  زا  نوصم  دنراد و  یهلا  تنامض  ثحب ، دروم  نیقداص  دب  سپ ال  تسا  طرـش  و 
يوریپ یهارمه و  نوچ  نیاربانب ، دندرگ . ادج  اهنآ  زا  دیاب  هانگ ، اطخ و  هابتـشا و  ماگنه  هب  هکلب  دننک ، يوریپ  اهنآ  زا  هشیمه  دـنناوتیمن 

اهنآ زا  طرـش  دـیقیب و  يوریپ  اـت  دنــشاب  هاـنگ  اـطخ و  زا  موـصعم  ّصاـخ و  دارفا  ناـنآ  دـیاب  هدـش ، رکذ  قـلطم  تروـصب  نیقداـص »  » زا
نیا ای  دشاب و  یّـصاخ  دارفا  هب  دّیقم  نیقداص »  » یلو دشاب ، قلطم  نیقداص  زا  تعاطا  یهارمه و  دـیاب  ای  هک ، نیا  هجیتن  دـشاب . ریذـپناکما 
نامه تشذگ ، هک  ياهنیرق  ود  قبط  و  ددرگ . دّیقم  نانآ  زا  يوریپ  یهارمه و  دوش و  نایوگتـسار  مامت  لماش  دشاب و  قلطم  نیقداص »  » هک
صاخ دارفا  نآ  زا  يوریپ  یهارمه و  یلو  تسا ، یّـصاخ  دارفا  نآ  زا  روظنم  تسا و  دـّیقم  نیقداص »  » نیاربانب تسا ؛ حیحـص  لّوا  لامتحا 

. تسا قلطم 

تّنس لها  نادنمشناد  هیرظن 

هیآ نیا  رانک  زا  هداس  یلیخ  نانآ  زا  یخرب  دـناهدش ؛ هورگ  ود  هلأـسم  نیا  رد  ًاـمومع  ّتنـس  لـها  نارّـسفم  ّتنـس  لـها  نادنمـشناد  هیرظن 
دناهتفر شیپ  اجنآ  ات  یّتح  دناهدرک و  حرطم  یفلتخم  ثحابم  رگید  یخرب  دناهدومنن ! نیقداص »  » هملک يور  ینادـنچ  ثحب  دناهتـشذگ و 

هک تسا  هدادن  هزاجا  هتسد  نیا  هب  اهیروادشیپ  یلو  تسین ؛ حیحص  موصعم  زا  زج  قلطم  تعاطا  نوچ  دنـشاب ، موصعم  دیاب  نیقداص »  » هک
« نیقداص  » تسا دقتعم  هک  نیا  رب  هوالع  وا  تسا ، مود  هورگ  نارّسفم  هلمج  زا  يزار  رخف  دندز ! هناسفا  هر  تهج  نیدب  دنسرب ، تقیقح  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   139 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  نامز  رـصع و  هب  صاـصتخا  هیآ  هک  دراد  داـقتعا  زین  دنـشاب ، موصعم  دـیاب 
قادـصم ندرک  صّخـشم  ماـگنه  هب  یلو  تسا . بـجاو  اـهنآ  زا  تعاـطا  دراد و  دوـجو  موـصعم » نیقداـص   » یناـمز ره  رد  هـکلب  درادـن ،
میراچان سپ  مینک ، نّیعم  نیقداص  يارب  ار  یّصاخ  صخش  میناوتیمن  : » دیوگیم دوشیم و  يأر  هب  ریسفت  اهیروادشیپ و  راچد  نیقداص » »

همه رب  درک ، عامجا  یبلطم  رب  تشاد و  رظن  قاّفتا  هلأـسم  کـی  رد  یمالـسا  تّما  رگا  ینعی  مینک » ریـسفت  یمالـسا  تّما  عومجم  هب  ار  نآ 
« یمالسا تّما  هعومجم  اب  نامز  رـصع و  ره  رد   » ینعی يزار  رخف  داقتعا  هب  نیقداّصلا » عم  اونوک   » هک نیا  هجیتن  دننک . ّتیعبت  تسا  بجاو 

ماگنه هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  رد  امـش  تشادرب  ریـسفت و  نیا  ًافاصنا  اـیآ  مینکیم : لاؤس  يزار  رخف  زا  اـم  نکل  و  دیـشاب !
رد هنوگچ  دـش ، حرطم  لّوا  نرق  زا  سپ  ياهنرق  رد  عامجا »  » هلئـسم ًاساسا  دـشیم !؟ ردابتم  ربمایپ  نارای  باحـصا و  نهذ  هب  زین  هیآ  لوزن 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  باحصا و  تسا و  حیحـصان  ریـسفت  نیا  دیدرتیب  دشیم !؟ طابنتـسا  تّما » عامجا   » هیآ نیا  زا  نامز ، نآ 

تمـصع ماقم  ياراد  ًالّوا : نیقداص :»  » کش نودب  نیاربانب ، دـندوب . تمـصع  ماقم  ياراد  هک  دـندیمهفیم  ار  یّـصاخ  هورگ  نیقداص »  » زا
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  نامز  هب  صاصتخا  دنراد و  دوجو  ینامز  رصع و  ره  رد  ًایناث : دنـشابیم . هابتـشا  هانگ و  اطخ و  زا  نوصم  دنتـسه و 
«، 1  » دوشیم هدافتسا  دش - هتفگ  هک  یلیصفت  هب  هفیرش - هیآ  دوخ  زا  قوف  هناگهس  تاکن  دنتسه . نّیعم  ّصاخ و  ياهّدع  ًاثلاث : دنرادن . هلآ 

140 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  مینک . هدافتسا  تایاور  زا  ار  نآ  دیاب  هکلب  دوشیمن ، نشور  هیآ  دوخ  زا  نیقداص »  » قادصم یلو 

نآرق زا  رگید  ياهیآ  اب  نیقداص  هیآ  ریسفت 

نیا تایآ  رد  میزیهرپب و  اهیروادـشیپ  زا  مینزب و  نآرق  ربارب  رد  ذّـملت  يدرگاش و  يوناز  رگا  نآرق  زا  رگید  ياهیآ  اب  نیقداص  هیآ  ریـسفت 
یفّرعم رد  تارجح ، هروس  هیآ 15  رد  دنوادخ  دنکیم . یفّرعم  ام  هب  ار  نیقداص  رگید ، تایآ  رد  نآرق  دوخ  مینک ، لّمأت  تمظع  اب  باتک 

ُمُه َِکئلوُأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَأب  اوُدَـهاج  َو  اُوباتْرَی  َْمل  َُّمث  ِهلوُسَر  َو  ِهَّللاـِب  اُونَمآ  َنیذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  دـیامرفیم : نیقداـص » »
اب هدادن و  هار  دوخ  هب  يدیدرت  کش و  زگره  سپس  دناهدروآ ، نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  دنتسه  یناسک  اهنت  یعقاو  نانمؤم  نُوقِداَّصلا 

ادخ هب  نامیا  رب  هوالع  نیقداص » ، » هفیرش هیآ  نیا  قبط  دننایوگتسار . و  نیقداص »  » اهنآ دناهدرک ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ  ياهناج  لاوما و 
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ریاـس زا  ار  اـهنآ  هک  دـندوب  رگید  یگژیو  ود  ياراد  دنتـشاد ، اهناملـسم  همه  هـک  تّوـبن ، أدـبم و  هـب  ناـمیا  رگید ، ریبـعت  هـب  و  لوـسر ، و 
رد دندادن و  هار  دوخ  هب  دـیدرت  ّکش و  ياهظحل  يارب  یّتح  تّوبن ، أدـبم و  هب  نامیا  زا  سپ  هک  نیا  تسخن  - 1 درکیم : زاتمم  ناناملسم 

، دشن فّقوتم  نابز  بلق و  هلحرم  رد  روکذـم  نامیا  هک  نیا  رگید  - 2 دندرک . ظفح  ار  مکحتـسم  يوق و  نامیا  نیا  یگدنز  لحارم  مامت 
هار رد  ناشناج  لام و  اب  رگید ، ياههزیگنا  هن  دـنوادخ ، تیاضر  رطاخب  اهنت  اهنت و  تهج  نیدـب  تشگ ، رهاظ  زین  لمع  رد  نآ  راـثآ  هکلب 

ربمایپ نارای  باحـصا و  نایم  رد  میریگب و  تسد  هب  یغارچ  دیاب  بایمک ، مهم و  یگژیو  ود  نیا  هب  هّجوت  اب  لاح  دـندرک . داهج  دـنوادخ 
هعلاطم اب  میباـیب ! تسا  نیقداـص  هرمز  رد  تساـهیگژیو و  نیا  ياراد  هک  ار  یـصخش  اـت  میزادرپب ، وجتـسج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

؛ تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اهنت  دشاب ، اهیگژیو  نیا  ياراد  هک  یـصخش  میـسریم : تقیقح  نیا  هب  مالـسا  ردص  خیرات 
دیدرت ّکش و  دوخ  نامیا  رد  ندز ، مه  رب  مشچ  کی  هزادـنا  هب  یّتح  زگره ، وا  تسا و  ناج  لام و  اب  داـهج  یلع  یناگدـنز  رـسارس  اریز 

نآ رد  هک  ترـضح  نآ  یگدـنز  فلتخم  ثداوح  زا  هثداح  هس  هب  اهنت  قوف  ياعّدا  تابثا  يارب   141 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  درکن .
ون ناوج و  نید  يدوبان  يارب  هّکم  ناکرـشم  - 1 مینکیم : هراشا  دـنزیم ، جوم  یلع  يالاب  الاو و  نامیا  و  ناج ، لام و  اب  داـهج  ثداوح ،

یناطیـش و هشقن  کی  رد  هک  نیا  ات  دنتفرگن ، هاوخلد  هجیتن  اهنآ  زا  مادک  چیه  زا  یلو  دندرک ، ارجا  حرط و  یفلتخم  ياههشقن  مالـسا  ياپ 
هلیبق هدـنیآ  رد  هک  نیا  تهج  هب  روظنم و  نیا  يارب  دـندرک . بیوصت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  لـتق  رورت و  حرط  كاـنرطخ ،

ّيوق و نز  ریـشمش  لهچ  دـش  رارق  دـنناسرب ، لـتق  هب  صاـصق  ناونع  هب  ار  یّـصاخ  صخـش  دـنناوتن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
ار شربمایپ  یحو ، کیپ  هلیـسو  هب  دنوادخ  دنزاس . یلمع  ار  قوف  هشقن  دنرب و  موجه  ترـضح  نآ  لزنم  هب  کیرات  بش  کی  رد  عاجش ،

یلو دـنک ، ترجه  هنیدـم  يوس  هب  دوخ  دـیاب  هئطوت  نیا  زا  ییاهر  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک . هاـگآ  كاـنرطخ  هئطوت  نیا  زا 
رد دوعوم  بش  رد  گرم  هدامآ  هتـشذگ و  دوخ  زا  عاجـش و  یـصخش  تسیابیم  دوشن ، ترـضح  نآ  تبیغ  هّجوتم  نمـشد  هک  نیا  يارب 

«1  » تایاور قبط  درک . باختنا  راک  نیا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـمارایب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتسب 
ار ماهناخ  رود  اّما  مورب ؛ هنیدم  هب  هّکم  زا  مرومأم  نم  دندومرف : مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
هب رتسب  رد  ارم  دننک و  هلمح  لزنم  هب  ماگنه  حبـص  ات  دـناهدرک  هرـصاحم  برع ، هلیبق  لهچ  زا  یگدـنیامن  هب  تسد ، هب  ریـشمش  درم  لهچ 

شدوجو رـسارس  هک  مالـسلا ، هیلع  یلع  منک ؟ تکرح  هنیدـم  يوس  هب  نم  ات  یباوخب ، نم  رتسب  رد  ياهدامآ  ایآ  ناج ! یلع  دـنناسرب ، لتق 
رتسب رد  نم  رگا  هلآ ! هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  : » درک ضرع  تشادـن ، دـیدرت  شیوخ  نامیا  رد  ياهظحل  دوب و  ادـخ  ربمایپ  هب  قشع 

ص: نآرق ، رد  تیالو  تایآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  اریز  تسا ؛ مهم  رایـسب  لاؤس  نیا  دیـسریم »؟ دوخ  دـصقم  هب  ملاس  امـش  مباوخب ، اـمش 
، دوش وا  ریگنماد  هرطاخمرپ  بش  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  ییاهالب  تارطخ و  زا  دیوگیمن ، دوخ  تشونرس  زا  دسرپیمن ، دوخ  ناج   142

نیا رد  يرآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسادـخ ! ربماـیپ  دوخ ، قوشعم  تمالـس  رکف  هب  اـهنت  هکلب  دـنکیمن ؛ لاؤـس 
لباقم رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوجو  یتمالس  هنارکش  هناشن  هب  تبثم و  خساپ  ناونع  هب  یلع  تفر ». مهاوخ  تمالس  هب  نم  تروص 

ردق نیا  هک  دیراد  غارس  ناناملـسم  نیب  رد  ار  یـسک  هچ  یتسار  دوب . مالـسا  رد  رکـش  هدجـس  نیلّوا  دیاش  نیا  و  داتفا . هدجـس  هب  دنوادخ 
ترضح دیمرآ و  ربمایپ  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  میـشابیم . یماما  نینچ  بتکم  میلـست  میتسه و  یلع  نیا  قشاع  ام  دشاب ؟ ربمایپ  قشاع 

اب مالسلا  هیلع  یلع  دش ؛ ربمایپ  هناخ  دراو  حّلسم  نمشد  ناهاگحبص  درک ، تکرح  هنیدم  يوس  هب  تمالـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دنتفاین  ار  ربمایپ  یتقو  نانآ  دمآ ، نوریب  باوختخر  زا  همهمه  يادـص  ندـینش 

ار وا  غارـس  نم  زا  هک  دـیدوب  هدرپس  نم  هب  ار  وا  رگم  دومرف : دـهد ، هار  دوخ  هب  سرت  ياهّرذ  هک  نیا  نودـب  مالـسلا  هیلع  یلع  تساـجک ؟
بیرف هک  حولهداس  تسا  یناوج  وا  دنتفگ : دـندوب ، هدـش  هدنکفارـس  تأرجرپ ، ناوجون  نیا  نکـشنادند  باوج  زا  هک  اهنآ  دـیریگیم !؟

، شدوخ هب  نیهوت  تراسج و  مه  دوب و  شقوشعم  هب  نیهوت  مه  هک  دینـش ، ار  هلمج  نیا  یتقو  یلع  تسا ! هدروخ  ار  مالـسلا  هیلع  دّـمحم 
ِلْقَْعلا َنِم  یناطْعَأ  ْدَق  ُهَّللا  دومرف : ناوج  یلع  دیوگب ! دوخ  قح  رد  یتالمج  نینچ  دناوتیمن  سک  چـیه  هک  دومرف  ییابیز  رایـسب  تالمج 
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َنِم َو  َءایْوقَأ ، ِِهب  اوُراَصل  اْینُّدـلا  ِءافَعُـض  ِعیِمَج  یلَع  َمُِّسق  َْول  ام  ِةَّوُقلا  َنِم  َو  َءالَقُع  ِِهب  اوُراصل  اهنِیناجَم  َو  اْینُّدـلا  ِءاقَمُح  ِعیِمَج  یلَع  َمُِّسق  َْول  ام 
هن دیناوخیم ، حولهداس  ارم  امـش   ) 143 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  « 1  » ًاناعْجَـش ِِهب  اوُراَصل  اْینُّدلا  ِءاَنَبُج  ِعیمَج  یلَع  َمُِّسق  َْول  ام  ِۀَـعاجُّشلا 

لقاع یگمه  دننک ، میسقت  ملاع  ياهنادان  اههناوید و  مامت  نیب  ار  نآ  رگا  هک  هداد  لقع  ردق  نآ  نم  هب  ملاع  دنوادخ  اریز ) تسین ؛ نینچ 
ردـق نآ  دـندرگیم و  اناوت  همه  دـننک  میـسقت  ناـهج  ناـناوتان  ماـمت  نیب  ار  نآ  رگا  هک  هداد  تردـق  تّوق و  نم  هب  ردـق  نآ  دـنوشیم و 

اب نکـشنادند  خـساپ  نیا  اب  نانآ  دـنوشیم ! عاجـش  یگمه  دوش ، میـسقت  ملاـع  ياـهوسرت  ماـمت  نیب  رگا  هک  هداد  يروـالد  تعاـجش و 
نیرتمک مالسلا  هیلع  یلع  رگا  دندش . جراخ  ترضح  نآ  هناخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نتفای  تسد  زا  دیماان  مامت و  یگدنکفارس 

گنج رد  نمشد  - 2 دزادنیب ؟ رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  هنوگنیا  دشیم  رـضاح  ایآ  تشاد ، وا  لوسر  ای  دـنوادخ  هب  تبـسن  يدـیدرت  ّکش و 
یناور گنج  هب  ناناملـسم ، تلفغ  زا  هدافتـسا  رب  هوالع  تفای ، تسد  یبسن  يزوریپ  هب  ناناملـسم ، زا  یهورگ  یتسرپایند  رثا  رب  هک  دـحا ،
هتـشک دّمحم  : » دز دایرف  دنلب  يادص  اب  دـید ، حورجم  گنج  نادـیم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نمـشد ، هدـنامرف  تخادرپ . زین 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  راتفگ  هب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  یلو  دندرک ، رارف  نخـس  نیا  ندینـش  اب  همه ، تایاور  یخرب  قبط  و  يدایز ، هّدع  دش »!
هب نانچمه  درکن و  یهّجوت  نخس  نیا  هب  تشادن ، دیدرت  شیوخ  نامیا  رد  ياهظحل  تشاد و  نامیا  رفک  رب  مالـسا  يزوریپ  رب  ینبم  هلآ  و 

عمش درگ  رب  ياهناورپ  نوچمه  تفای و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  حورجم  رـسارس  دسج  هک  نیا  ات  داد ! همادا  نمـشد  اب  نت  هب  نت  دربن 
نمشد یناور  گنج  مالسلا ، هیلع  یلع  ناوارف  شالت  نامیا و  تعاجش و  درکیم . عافد  ادخ  هداتـسرف  زا  تشگیم و  ترـضح  نآ  دوجو 

ره هب  هک  دنتـشگزاب  نادیم  هب  ياهّدع  تهج  نیدب  تسا ، هدـنز  زونه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـندیمهف  ناناملـسم  درک و  یثنخ  ار 
هّکم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  يدوبان  زا  يدـیماان  سأی و  اب  نمـشد  تفای و  نایاپ  شتالکـشم  اهیتخـس و  مامت  اب  گنج  لاح 

هللا یلـص  ربمایپ  تشادرب ! مخز  هب 90  کیدزن  داد ، ناشن  دوخ  زا  هک  یناوارف  تازراـبم  اـهتداشر و  رثا  رب  گـنج  نیا  رد  یلع  تشگزاـب .
یلع ياهمخز  هَّللا ! لوسر  ای  دـندرک : ضرع  دنتـشگزاب و  يدوزب  اهنآ  اّما  دـننک ، نامرد  ار  یلع  اـت  داتـسرف  حاّرج  بیبط و  ود  هلآ  هیلع و 

144 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  دوـشیم ! رگید  مخز  ندـشزاب  ثعاـب  مادـک  ره  نتخود  هب  مادـقا  هک  تسا  کـیدزن  مـه  هـب  يردـقب 
هللا یلـص  ربمایپ  تمدخ  هک  یماگنه  دحا ، گنج  زا  سپ  یلع  دـیوگیم : راصبالا  رون  باتک  رد  ّتنـس ، لها  فورعم  دنمـشناد  یجنلبش ،

، دش دراو  نم  رب  نیگنس  رایسب  هبرض  هدزناش  ناکرشم ، اب  نت  هب  نت  دربن  ینافوط  تخـس و  تاظحل  نآ  رد  درک : ضرع  دیـسر ، هلآ  هیلع و 
تیامح هب  زیخرب و  : » تفگیم درکیم و  دنلب  نیمز  زا  ارم  ینارون  یـصخش  راب  ره  مدـش ! نیمز  رب  شقن  راب  راهچ  تابرـض  نآ  رثا  رب  هک 
لیئربج وا  تلاح ، هب  اشوخ  نشور و  تمشچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب ؟ یسک  هچ  وا  هَّللا ! لوسر  ای  زادرپب ،»! ادخ  لوسر  زا 
یجراخ یلخاد و  نانمشد  ربارب  رد  اتسار ، نیا  رد  دناهتفریذپ و  ار  دیحوت  هک  یناسک   » دیجم نآرق  قیدصت  هب  يرآ ، «« 1 ! » تسا هدوب  نیما 

ّالَأ ُۀَِکئالَْملا  ُمِْهیلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیذَّلا  َّنِإ   ) دتسرفیم اهنآ  يرای  هب  ار  نامـسآ  ناگتـشرف  دنوادخ  دناهدرک ، تماقتـسا 
رد ار  مالسلا  هیلع  یلع  ناج  لام و  اب  داهج  مه  هثداح ، نیا  هک ، نیا  هصالخ  «(. 2  » َنوُدَعُوت ُْمْتنُک  یتَّلا  ِۀَّنَجلِْاب  اورِْشبَأ  َو  اُونَزَْحت  َو ال  اُوفاَخت 

ياههدعو هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ناّنم و  دنوادخ  هب  ترـضح  نآ  ریذـپاندیدرت  يوق و  نامیا  مه  دـهدیم و  ناشن  العا  ّدـح 
گنج رد  - 3 دشابیم . دنتـسه ، قوف  ياهیگژیو  ياراد  هک  نیقداص »  » قادـصم وا  سپ  ناکرـشم . رب  مالـسا  ییاهن  يزوریپ  رب  ینبم  نآرق 

زج سک  چیه  دیبلط ، زرابم  دنلب  يا  دص  اب  دـش ، قدـنخ  زا  روبع  هب  ّقفوم  دو ، دـبع  نب  رمع و  برع ، گرزب  نامرهق  هک  یماگنه  بازحا 
اب یلع  تساوخن . رب  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  هعفد  ره  رد  دـش و  رارکت  راب  هس  نایرج  نیا  دادـن ، تبثم  خـساپ  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
اعد هب  تسد  وا  يزوریپ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنکیم ، تکرح  نمـشد  تمـس  هب  شیوخ  هداعلا  قوف  تعاجـش  يوق و  نامیا 

. دوشیم بلاغ  نمـشد  رب  نایناهج  راگدرورپ  تیانع  فطل و  اب  تیاهن ، رد  دوشیم و  ریگرد  دو  دـبع  نب  رمع و  اـب  یلع  دـیامنیم ، دـنلب 
145 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  مالـسلا  هـیلع  یلع »  » تروـص هـب  ناـهد  بآ  دو » دـبع  نـبا  ، » دنیـشنیم وا  هنیـس  رب  مالـسلا  هـیلع  یلع 

رود زا  هک  ناناملسم  دنکیم ، تکرح  یمدق  دنچ  گنج  نادیم  رد  دزیخیم و  رب  مالسلا  هیلع  یلع  «. 1  » دیوگیم ازسان  وا  هب  دزادنایم و 
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سپ دنکیم . عطق  ار  ادخ  نمشد  رس  ددرگیم و  رب  یتاظحل  زا  سپ  بازحا  گنج  نامرهق  دننکیم ، بّجعت  دنتـسه  هنحـص  نیا  رگهراظن 
ِّظَِحل َُهبِرْضَأ  ْنَأ  ُتیِـشَخَف  یهْجَو  یف  َلَفَت  َو  یِّما  َمَتََـشل  َناک  ْدَق  دیامرفیم : ترـضح  دوشیم ، لاؤس  هلأسم  نیا  ّرـس  زا  یتقو  ارجام ، نیا  زا 

وا تشز  راک  نیا  زا  تخادـنا ، ناهد  بآ  متروص  رد  درک و  تراـسج  مرداـم  هب  وا  « 2  » ِهَّللا ِیف  ُُهْتلَتَق  َُّمث  یب  ام  َنَکَـس  یَّتَح  ُُهتْکَرَتَف  یـسفَن 
نآ رد  تهج  نیدب  دشابن ؛) صالخا  يور  زا  و   ) دشاب دوخ  لد  نیکـست  رطاخ  هب  مشکب ، لاح  نیا  رد  ار  وا  رگا  مدیـسرت  مدش ، ینابـصع 

تسد ربز  رعاش  متشک . ادخ  ياضر  يارب  صالخا و ) يور  زا   ) ار وا  سپس  دنیـشن ؛ ورف  ممـشخ  دوش و  مارآ  ملد  ات  مدرک ، اهر  ار  وا  لاح 
زا هّزنم  ناد  ار  قح  ریـش  لمع  صالخا  زومآ  یلع  زا  تسا : هدورـس  نینچ  قوف  ناتـساد  هرابرد  یخلب ، نیّدـلا  لالج  انالوم  ناـبز ، یـسراف 

ودخ وا  ّیلو  ره  ّیبن و  ره  راختفا  یلع  يور  رب  تخادـنا  ودـخ  وا  تفاتـش  دروآ و  رب  يریـشمش  دوز  تفای  تسد  یناولهپ  رب  ازغ  رد  لغد 
تـشگ یلهاک  شیازع  ردـنا  وا  درک  یلع  نآ  تخادـنا  ریـشمش  نامز ، رد  هاگهدجـس  رد  وا  شیپ  درآ  هدجـس  هاـم  هک  ییور  رب  تخادـنا 

نابز زا  سپـس  یتشاذـگب  ارم  يدـنکفا  هچ  زا  یتشارفا  زیت  غیت  نم  رب  تفگ : لـحمیب  محر  وفع و  ندومن  زا  لـمع  نیز  زراـبم  نآ  ناریح 
نید رب  نم  لعف  اوه  ریش  متسین  مّقح  ریـش  منت  رومأم  هن  مّقح  هدنب  منزیم  قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ  دیوگیم : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

هجیتن تسا . نایامن  مالسلا  هیلع  یلع  یگدنز  رـسارس  رد  نامیا  ياههناشن  نیاربانب ،  146 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  « 3  » هاوگ دشاب  نم 
مالـسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نیقداص »  » زا روظنم  هک  دـش  صّخـشم  زین  خـیرات  کمک  هب  نآرق و  رگید  تاـیآ  زا  هدافتـسا  اـب  هک ، نیا 

. تسا

تایاور رد  نیقداص 

ار خـیرات  لوط  رونرپ  يوق و  ینکفا  رون  ناسب  هک  ابیز ، تیاور  نآ  مینک و  هّجوت  نیلقث  دنمـشزرا  تیاور  هب  اهنت  رگا  تایاور  رد  نیقداص 
هب نیلقث  تیاور  رد  هک  دنتسه  یناسک  نامه  نیقداص  دوشیم . نشور  نیقداص »  » قادصم میهنب ، هفیرش  هیآ  رانک  رد  ار  هدیشخب ، ینـشور 

هّمئا تیبـلا و  لـها  تیاور ، نیا  هـب  هّجوـت  اـب  يرآ ، تـسا . یهارمگ  عناـم  ناـنآ  هـب  کّـسمت  هـک  دـناهدش  یفّرعم  یموـصعم  دارفا  ناوـنع 
هب تسا . هدش  دراو  هفیرـش  هیآ  صوصخ  رد  هک  دراد  دوجو  يرگید  دّدعتم  تایاور  قوف ، تیاور  رب  هوالع  دنتـسه . نیقداص »  » نیموصعم

لقن یتیاور  هنیمز  نیا  رد  دیآیم ، اًلیذ  اهنآ  مان  هک  ّتنـس ، لها  ناگرزب  ریهاشم و  زا  رفن  جـنپ  - 1 دینک : هّجوت  تایاور  نیا  زا  ییاههنومن 
ربمایپ فورعم  یباحـص  زا  یگمه  «، 5  » یناکـسح مکاح  و  «، 4  » یجنگ هماـّلع  «، 3  » یبلعث هماـّلع  «، 2  » یمزراوخ «، 1  » یطویس دناهدرک :
ٍِبلاط یبا  َْنب  ِِّیلَع  َعَم  اُونوُک  َْيأ  َنِیقِداَّصلا ، َعَم  اُونوُک  هک : دـناهدرک  لقن  يراصنا ، هللا  دـبع  نب  رباج  اـی  ساـّبع ، نبا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

یبأ نب  ّیلع  یف  تلزن   » اـی بلاـط » یبأ  نب  ّیلع  وه   » تراـبع قوف ، تراـبع  ياـج  هب  یخرب  تسا . بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نیقداـص  زا  روظنم 
لیزنّتلا دهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  - 2 147 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  تسا . ینعم  کـی  هب  همه  هک  دـناهدرب  راـک  هب  ار  « 6 « » بلاط

«1  » ِهْتَیب ِلْهَأ  َو  ٍدّمَُحم  َعَم  َْيأ  َنِیقِداَّصلا  َعَم  دیوگیم : وا  تسا ، هدرک  لقن  رمع » نب  هللا  دبع   » زا زین  يرگید  تیاور  قوف ، تیاور  رب  هوالع 
مهیلع نیموصعم  هّمئا  هّیقب  تیاور  نیا  رد  هک  نیا  بلاـج  تسا . ترـضح  نآ  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیقداـص  زا  روظنم 
تیاور درمـشیم ، يربتعم  ناسنا  ار  وا  راونألا  راحب  رد  یـسلجم  هماـّلع  هک  سیق ، نب  میلـس  - 3 دناهدش . هدرمش  نیقداص  ءزج  زین  مالـسلا 

زا دش ، لزان  نیقداص  هیآ  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  دـیوگیم : ناملـس  تسا : هدرک  لقن  نیقداص »  » ریـسفت رد  ار  اریز 
هیآ باطخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ؟ روظنم  یّـصاخ  دارفا  ای  تسا ، ماع  نیقداص  ایآ  مدیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
زور ات  نم  يایـصوا  مالـسلا و  هیلع  یلع  مردارب  صوصخم  نآ ، دنتـسه و  صاخ  نیقداـص  یلو  دنتـسه ، مدرم  همه  بطاـخم  تسا و  ماـع 

و بلاّطلا » ۀـیافک   » باتک رد  یجنگ  هماّلع  - 4 دنتـسه . مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  نامه  نیقداص »  » تیاور نیا  قبط  « 2 . » تسا تمایق 
ناـخّروم هکلب  رفن ، ود  هن  رفن و  کـی  هـن  3 ؛»  » هْتَیب لها  ّیلع و  عم  اونوک  هاـنعم  ریّـسلا  ءاـملع  لاـق  : » دـنیوگیم ةرکذـت »  » رد يزوج » نبا  »

هّمئا نیقداص »  » زین ثیدـح  نیا  قبط  دیـشاب ». مالـسلا  مهیلع  شتیب  لها  یلع و  اب  هک  تسا  نیا  نیقداصلا » عم  اونوک   » ياـنعم هک  دـناهتفگ 
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. دنتسه مالسلا  مهیلع  هعیش  هناگهدزاود 

نیقداص هیآ  مایپ 

ص: نآرق ، رد  تیالو  تایآ  نیعکار ، نیدباع ، نیدهاجم ، مالسلا ؛ مهیلع  نیموصعم  ياهیگژیو  تافـص و  مامت  نایم  زا  نیقداص  هیآ  مایپ 
هب باختنا  نیا  تسا . هدش  باختنا  نیقداص » ، » نآ دننام  و  نیعشاخ ، نیرکاذ ، نیقّتم ، نیملاع ، نیدهاز ، نیمئاص ، نیمئاق ، نیدجاس ،  148

يده هّمئا  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  تهج  نیدب  دراد ، یّمهم  شقن  ناملـسم ) طقف  هن   ) ناسنا تشونرـس  رد  یتسار » قدص و   » هک دـیوگیم  ام 
-1 دـینک : هّجوت  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ثیدـح  دـنچ  هب  عوضوم ، نیا  ّتیّمها  هب  هّجوت  يارب  دـناهدش . یفّرعم  تفـص  نیا  اـب  مالـسلا  مهیلع 

ورف دوش ، هتشادرب  ینامتخاس  نوتس  رگا  تسا ». نامیا  هیاپ  مالـسا و  نوتـس  یتسار  قدص و  1 ؛»  » ِنامیِإلا ُۀَماعَد  َو  ِمالْـسِإلا  ُدامِع  ُقْدِّصلا  »
يارب رگا  2 ؛»  » ِنامیْإلا ِِمئاعَد  يْوقَأ  ُقدِّصلا  - » 2 ددرگیم . دوبان  شنامیا  مالسا و  دشاب ، هتشادن  یتسار  قدص و  یناملـسم  رگا  دزیریم .

رگا هک  همیخ  طسو  نوتس  دننامه  تسا ». نامیا  ياههیاپ  نیرتراوتسا  نیرتيوق و  یتسار  قدص و  مینک ) رّوصت  يدّدعتم  ياهنوتس  نامیا 
ٍءیَش ِّلُک  ُداسَف  ُبْذِْکلا  َو  ٍءیَش  ِّلُک  ُحالَص  ُقدِّصلا  - » 3 دنامیمن . یقاب  اپرب  ياهظحل  يارب  دوشیم و  نیمز  رب  شقن  همیخ  دوش  هتـشادرب 

نز و دنـشاب ؛ قداص  همه  ياهعماج  رد  رگا  ًاتقیقح  دنکیم ». دساف  دوبان و  ار  يزیچ  ره  غورد  تسا و  يزیچ  ره  حالـصا  هیام  قدص  «3 ؛»
رد نازومآشناد  تسایـس ، طیحم  رد  نادرمتلود  تراجت ، طیحم  رد  يراجت  ناکیرـش  راک ، طیحم  رد  تارادا  ناـنکراک  لزنم ، رد  رهوش 

ار تقادـص  رگا  دـنراد ، رارق  هک  یتّیعقوم  رد  هعماج  دارفا  مامت  هصالخ  و  شناد ، ملع و  طیحم  رد  باّلط  نایوجـشناد و  لیـصحت ، طـیحم 
رطاخب اهیتخبدب  مامت  دوشیم ! لح  هعماج  یلعف  تالکـشم  زا  يرایـسب  کش  نودب  دننک ، دوخ   149 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  هشیپ 

نیا زا  هدافتسا  رد  رـشب  قوقح  نایعّدم  رگا  لاثم ، ناونع  هب  تسا ؛ قداص  زین  یللملا  نیب  یناهج و  دُعب  رد  بلطم  نیا  تسا . تقادص  مدع 
هتـشگ و فرحنم  تقادـص  ریـسم  زا  هک  نونکا  یلو  تفرگیم ، دوخ  هب  يرگید  هرهچ  ّتیرـشب  ناهج  دـندوب ، قداص  رهاظ  شوخ  ناونع 
هب ناهج  زا  ياهطقن  رد  یلیئارـسا  سوساج  کی  رگا  تهج  نیدب  دـنکیم ، اغوغ  شحاف  ضیعبت  ملظ و  دنـشیدنایم  شیوخ  عفانم  هب  اهنت 
اب نیطـسلف  هدیدمتـس  مولظم و  مدرم  زا  رفن  نارازه  رگا  اّما  دـنکیم ، رک  ار  نایناهج  شوگ  اهنآ  رـشب  قوقح  دایرف  دوش  هدیـشک  همکاحم 

یسایس رظن  زا  فّسأت  بّجعت و  لامک  اب  هکلب  دش . دهاوخن  دنلب  رشب  قوقح  نایعّدم  زا  یضارتعا  ادص و  چیه  دنسرب ، لتق  هب  هویش  نیرتدب 
هّداج زا  فارحنا  : » دومرف هک  نایوگتسار  نایقّتم و  يالوم  نآ  رب  نیرفآ  دنک ! ملظ  رتشیب  ات  دنباتشیم  ملاظ  کمک  هب  یماظن  يداصتقا و  و 

یتسار قدـص و  مایپ  اهناسنا ، همه  هب  هکلب  ناناملـسم ، همه  هب  نیقداص »  » هیآ هک ، نیا  هجیتن  دـنکیم ». هابت  دـساف و  ار  زیچ  همه  تقادـص 
نآرق رد  تیالو  تایآ   151 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دهدیم *** .

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  لئاضف  تایآ  مود  لصف 

ریهطت هیآ   1

هراشا

ص: نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  هیآ 33 » بازحا ، هروس   » ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَـمَّنِإ  ریهطت  هیآ   1
لها امش  زا  طقف  ار ، هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  دنوادخ  ًاریهْطَت  ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  ریهطت  هیآ   155

هیآ 33» بازحا ، هروس  . » دزاس كاپ  ار  امش  اًلماک  دنک و  رود  تیب 

ثحب يامنرود 
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مالـسلا مهیلع  نیموـصعم  هّمئا  رگید  مالـسلا و  هیلع  نینمؤـملا  ریما  تیـالو  هـب  طوـبرم  تاـیآ  زا  رگید  یکی  ریهطت  هـیآ  ثـحب  ياـمنرود 
. دراد زین  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  تمصع  رب  تلالد  تسا ، رّکفت  قّمعت و  هعلاطم و  لباق  نآ  هملک  هب  هملک  هک  هیآ ، نیا  دشابیم .

همّدقم

هیآ هناگتفه ، تایآ  نیا  يالهبال  رد  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  هب  باـطخ  همه ، بازحا ، هروس  ات 34  تایآ 28  همّدقم 
، ریهطت هیآ  زا  لبق  تایآ  رد  تساهریمـض ؛ رییغت  اهتوافت  نیا  هلمج  زا  تسا . هدش  لزان  تایآ ، ریاس  اب  توافتم  ینحل  نومـضم و  اب  ریهطت 

مامت یلو  تسا ، ّثنؤم  مه  نآ  هک  دراد  دوجو  لعف  ریمـض و  ود  زین  ریهطت  هیآ  زا  دـعب  تسا و  ّثنؤم  یگمه  هک  هدـمآ  لعف  ای  ریمـض   25
رّکذم و هب  هک  تسا  يریمض  ای  دشابیم ، رّکذم  هتفرگ ، رارق  ثنؤم  ياهلعف  ریمـض و  نیا 27  طسو  رد  هک  ریهطت ، هیآ  ياهلعف  اـهریمض و 
ای تسا ، فداصت  کی  نیا ، ایآ   156 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسین . ّثنؤم  صوصخم  ریامض  هصالخ  ددرگیمرب و  ود ، ره  ّثنؤم ،

ریهطت هیآ  زا  روظنم  رگا  تشذگ . نآ  رانک  زا  یناسآ  هب  دیابن  هک  دراد  یّصاخ  ّتلع  تسین و  فداصت  کش  نودب  دراد ؟ یّـصاخ  هفـسلف 
کـشیب دـشن ؟ هدرب  راـکب  ّثنؤم  صوصخم  ياهریمـض  دـش و  ضوع  هیآ  باـطخ  ارچ  دوـب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نارـسمه  مه ،

رد رتـشیب  حیـضوت  دـشابیمن . ربماـیپ  نارـسمه  هیآ  نیا  روظنم  هک  دراد  تلـالد  نآ ، ياـهلعف  اهریمـض و  رییغت  هیآ و  ياوتحم  نومـضم و 
. دمآ دهاوخ  هدنیآ  ثحابم 

ریسفت حرش و 

! تمصع نشور  ناهرب  ریهطت ، هیآ 

دروم دـشابیم و  قّمعت  رّکفت و  هعلاطم و  لباق  هفیرـش  هیآ  نیا  هملک  هملک  دـش ، هتفگ  هک  هنوگناـمه  تمـصع ! نشور  ناـهرب  ریهطت ، هیآ 
يانعم هک  هملک ، نیا  اـمَّنِإ -» - » 1 میهدیم : رارق  یـسررب  دروم  ار  نآ  تاملک  کـت  کـت  تهج  نیدـب  تسا ، هدـش  عقاو  وگتفگ  ثحب و 

هک دراد  دوجو  يزیچ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هک  دوشیم  مولعم  هملک  نیا  زا  تسا . راصحنا  رـصح و  يارب  دشابیم ، طقف »  » هژاو نآ  یـسراف 
فرط رب  همه  زا  هدش ، هتفگ  نخـس  نآ  زا  هیآ  نیا  رد  هک  يدیلپ » . » دشیم هدافتـسا  هملک  نیا  زا  دـیابن  هنرگو  تسین  اهناملـسم  همه  يارب 
دارفا زا  هک  تسا  یّصاخ  يدیلپ  مه  يدیلپ »  » نآ هک  نیا  رب  هوالع  تسا ؛ هدیدرگ  فرط  رب  هدمآ  هیآ  رد  هک  یّـصاخ  دارفا  زا  هکلب  هدشن ،

ناهانگ و زا  زیهرپ  دوشیم و  ناناملـسم  همه  لماش  یلومعم  يداع و  ياوقت  اریز  دـناهدیدرگ . ریهطت  اـهنآ  اـهنت  هدـش و  فرطرب  یّـصاخ 
ياوقت زا  رتارف  صوصخم و  يزیچ  دـیاب  یّـصاخ ، دارفا  صوـصخم  تسا و  هیآ  نیا  دوـصقم  هک  هچنآ  اـّما  تسا ؛ بجاو  همه  رب  یـصاعم 

هدارا ای  تسا ، یعیرـشت  هدارا  دارم  ایآ  تسیچ ؟ هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هدارا  زا  روظنم  دنکیم » هدارا  دنوادخ  ُهَّللا ؛ ُدیُری  - » 2 دشاب ! یلومعم 
هدارا نوماریپ  هاتوک  یحیـضوت  تسا  مزال  شـسرپ ، نیا  هب  خساپ  يارب  خـساپ :  157 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  تسا ؟ روظنم  ینیوکت 

تاـبجاو و ناـمه  رگید  ریبـعت  هب  یهلا و  تاروتـسد  ناـمرف و  ياـنعم  هب  یعیرـشت  هدارا  یعیرـشت : هدارا  مـینک : هـئارا  یعیرـشت  ینیوـکت و 
هیآ نیا  رد  دـنوادخ  تسا . یعیرـشت  هدارا  ياـنعم  هب  نآ  رد  یهلا  هدارا  هک  تـسا  یتاـیآ  زا  یکی  هرقب ، هروـس  هیآ 185  تسا . تاـمّرحم 

ُدیُری َو ال  َرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُری  دیامرفیم : ناضیرم ، نارفاسم و  هب  تبسن  مکح  نیا  ءانثتـسا  ناضمر و  هام  هزور  بوجو  نایب  زا  سپ  هفیرش 
ماکحا ینعی ، تسا ؛ یعیرـشت  هدارا  هیآ ، نیا  رد  یهلا  هدارا  زا  روظنم  ار ! امـش  تمحز  هن  دهاوخیم ، ار  امـش  یتحار  دنوادخ  َرْـسُْعلا  ُمُِکب 

مالسا ربمایپ  اذهل  تسین و  یتخـس  ماکحا  مالـسا ، ماکحا  مامت  هکلب  دشابیمن ؛ لکـشم  تسا و  ناسآ  ناضمر  هام  هزور  دروم  رد  دنوادخ 
ثوعبم امش  يوس  هب  تحار  ناسآ و  تعیرـش  نید و  کی  اب  نم  « 1  » ِۀَلْهَّسلا ِۀَحْمَّسلا  ِۀَیِفَنَْحلِاب  ْمُْکَیلِإ  ُْتثُِعب  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ای يزیچ  تقلخ  شنیرفآ و  هدارا  ناـمه  دـنوادخ  ینیوکت  هدارا  تسا ؛ تقلخ  شنیرفآ و  ياـنعم  هب  ینیوـکت  هدارا  ینیوـکت : هدارا  مدـش .
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اَذِإ ُهُْرمَأ  امَّنِإ  دیامرفیم : هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . هدـمآ  نیـسای  هروس  هیآ 82  رد  هّیهلا ، هدارا  نیا  هنومن  دـشابیم . یـسک 
زین نآ  شاـب »! دوجوم  : » دـیوگیم نآ  هب  اـهنت  دـنک ، هدارا  ار  يزیچ  هاـگره  هک  تسا  نینچ  وا  ناـمرف  ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  َلوـُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َداَرَأ 

هک تسا  تردـقرپ  يوق و  يردـقب  دـنوادخ  ًاتقیقح  تسا ، ینیوکت  هدارا  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  هدارا  زا  روظنم  دوشیم .! دوجوم  گنردیب 
کی نآ  دیشروخ  نادنمـشناد  هتفگ   158 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  قـبط  و  مینکیم ، یگدـنز  نآ  رد  اـم  هک  بیجع ، ملاـع  نیا  رگا 

لثم اـهنآ  طّـسوتم  هک  دراد  دوجو  نآ  یـسمش  هموظنم  رد  هراتـس  دراـیلیم  دـصکی  تسا و  نیمز  زا  رتـگرزب  هبترم  رازه  تسیود  نویلیم و 
هک تسا  یفاک  دوش  هتخاـس  ملاـع  نیا  دـننامه  هک  دریگب  ّقلعت  دـنوادخ  هدارا  رگا  تسا ، یـسمش  هموظنم  رد  اـهنت  نیا  تسا و  دیـشروخ 
زا روظنم  ایآ  میدش ، انشآ  هّیهلا  هدارا  مسق  ود  اب  هک  لاح  ««! 1  » ِراّهَْقلا ِدِحاْولا  ِهَّلل  ُۀَمَظَْعلا   » دش دهاوخ  داجیا  هلصافالب  دهد ، نتخاس  نامرف 

رهاط كاپ و  هک  تسا  هتساوخ  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  زا  دنوادخ  ایآ  ینعی  ینیوکت ؟ ای  تسا  یعیرـشت  هدارا  ریهطت ، هیآ  رد  هّیهلا  هدارا 
هدرک رهاط  كاپ و  ار  اـهنآ  هتـسش و  اـهنآ  دوجو  زا  ار  سجر  يدـیلپ و  دوخ  دـنوادخ  اـی  دـننیزگ و  يرود  اهیدـیلپ  سجر و  زا  دنـشاب و 

ماع روتـسد  نیا  هکلب  تسین ، تیبلا  لها  صوصخم  اوقت  یکاپ و  هب  روتـسد  اریز  تسا ؛ هینیوکت  هدارا  روظنم  کـش  نودـب  خـساپ : تسا ؟
تیبلا لها  هب  ياهزات  زیچ  هک  تسا  نیا  اّمنا »  » ياضتقم میتفگ - اًـلبق  هک  روطناـمه  هک - یلاـح  رد  دوشیم  ناناملـسم  همه  لـماش  تسا و 

هب یتبهوم  شیوخ  هّینیوکت  هدارا  اب  لاعتم  دنوادخ  هک ، نیا  هجیتن  دوشیمن . ناناملـسم  همه  لماش  هک  هدش  هداد  صاصتخا  مالـسلا  مهیلع 
دـنکیم و رود  اهنآ  زا  ار  یکاـپان  يدـیلپ و  ره  هک  هدـیرفآ  ناـنآ  دوجو  رد  تمـصع »  » ماـن هب  ییورین  هدرک و  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها 
؟ دراد يرابجا  هبنج  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  رد  هک  تمـصع  يورین  ایآ  لاؤس : دوب ! دـنهاوخ  اطخ  هانگ و  زا  یلاخ  كاپ و  هراومه 
هب و  دـنیامنیم ؟ تعاطا  ار  دـنوادخ  نیمارف  رایتخا ، نودـب  دـننکیم و  بانتجا  هانگ  زا  رایتخا  نودـب  ناراوگرزب  نآ  ایآ  رگید ، ترابع  هب 

، تسا نیا  زا  ریغ  رگا  تسین . راختفا  تمـصع  ماقم  هک  دشاب  نینچ  رگا  دننک ؟ هانگ  دنناوتیمن  دـننک ، هانگ  دـنهاوخب  رگا  ایآ  موس ، ریبعت 
، دشاب لاحم  عوقو  رظن  زا  يزیچ  هک  تسا  نآ  یلقع » لاحم  . » يداع لاحم  یلقع 2 . لاحم  . 1 تسا : مسق  ود  رب  لاحم  خساپ : تسیچ ؟ نآ 
159 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هعلاطم  امـش  هک  یباتک  ای  تسا . لاحم  اًلقع  نیا  زور ، مه  دشاب و  بش  مه  دحاو  هظحل  رد  هک  نیا  لثم 

لاحم اًلقع  نیـضیقن  نیب  عمج  اریز  تسا ؛ لاحم  اًلقع  زین  نیا  هحفـص ! مه 500  دشاب و  هتشاد  هحفـص  مه 400  دحاو  هظحل  رد  دـینکیم ،
دوشیمن رـضاح  یلقاع  ناسنا  چـیه  هک  نیا  لثم  دوشیمن ؛ ماجنا  ًاتداع  یلو  دراد ، ناکما  اًلقع  يزیچ  عوقو  ماجنا و  یهاگ  اـّما  « 1 . » تسا

نیا هب  تبـسن  نیاربانب  تسا . لاحم  ًاتداع  یلو  تسا ، ریذـپناکما  اًلقع  هلأسم  نیا  دوش . رهاظ  نابایخ  هچوک و  رد  داز  ردام  تخل  تروصب 
نینچ باکترا  هزاجا  اهنآ ، روعش  لقع و  اریز  دنتسه ، یئزج  تمـصع  ياراد  دروم  نیا  رد  مدرم  دنراد ، تمـصع  لقاع  مدرم  همه  هلأسم ،

تمـصع اهراک  ناهانگ و  یـضعب  لـباقم  رد  اـهناسنا  همه  سپ  دـهدیمن ، اـهنآ  هب  ار  تسا  نشور  همه  يارب  نآ  یتشز  حـُبق و  هک  یلمع 
ًاتداع دنراد و  یئزج  تمـصع  ناهانگ  زا  رگید  یخرب  لباقم  رد  هک  تفای  میهاوخ  ار  مدرم  زا  یخرب  میهن  رتالاب  یمدق  رگا  دـنراد . یئزج 

كراـبم هاـم  مکی  تسیب و  زور  رد  سانـشرس ، فورعم و  یناـحور  کـی  هک  تسا  لاـحم  هک  نیا  لـثم  دـنهد ؛ ماـجنا  ار  نآ  تسا  لاـحم 
یلو تسین ؛ لاحم  اًلقع  راک  نیا  دشونب ! بارش  مدرم  همه  مشچ  يولج  رد  زامن و  هداجس  يور  رب  دجـسم و  بارحم  لخاد  رد  و  ناضمر ،

وا هب  ار  يراـک  نینچ  باـکترا  هزاـجا  شروعـش  لـقع و  ّتیـصخش و  ّتیعقوـم و  ماـقم و  اریز  تسا ؛ لاـحم  ًاـتداع  یـصخش  نـینچ  يارب 
ناکما مه  اهنآ  يارب  یلقع  رظن  زا  دـنچ  ره  ینعی  دـنموصعم ، اهاطخ  ناـهانگ و  ماـمت  لـباقم  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  اـّما  دـهدیمن .

اهنآ شناد  ملع و  تفرعم و  اوقت و  لـقع و  نوچ  تسا ؛ لاـحم  اـهنآ  رب  يراـک  نینچ  ماـجنا  ًاـتداع  یلو  دراد ، دوجو  یناـمرفان  نایـصع و 
هک هنوگنامه  تسا ، هناخ  زا  ندـمآ  نوریب  داز  ردام  تخل  هب  تبـسن  یلومعم  مدرم  شناد  ملع و  لثم  یـصاعم ، ناهانگ و  ماـمت  هب  تبـسن 

تیالو تایآ  تمصع  ماقم  ياراد  ناهانگ  یمامت  لباقم  رد  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  دنموصعم ،»  » هانگ نیا  ربارب  رد  يداع  مدرم 
يرابجا رما  کی  تمـصع  سپ  تسا . ریذپناکما  راک  نیا  اًلقع  دنچ  ره  دننک ؛ هانگ  تسا  لاحم  ًاتداع  ینعی  دنتـسه ؛  160 ص : نآرق ، رد 

هدارا هک ، نیا  هجیتن  دزادـنیب . شزرا  زا  ار  اهنآ  ياـهراک  اـت  دـشاب ، هتفرگ  نیموصعم  فک  زا  ار  راـیتخا  هک  تسین  یلکـش  هب  دـشابیمن و 
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ار اهنآ  دوشیمن و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  هدارا  رایتخا و  بلـس  ثعاب  تمـصع  تسا و  هّینیوکت  هدارا  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  دنوادخ 
زا روـظنم  سجِّرلا -» . » 3 دـنوریمن . هانگ  غارـس  هب  راـیتخا  لاـمک  رد  ناراوگرزب  نآ  هکلب  دـیامنیمن ، تیـصعم  هاـنگ و  كرت  رب  روبجم 

لامعتـسا يونعم  ياهیدـیلپ  رد  هاگ  دوشیم و  قـالطا  يّداـم  يرهاـظ  ياهیدـیلپ  رب  هاـگ  تسا ؛ يدـیلپ  ياـنعم  هب  سجر  تسیچ ؟ سجر 
دراوم زا  مادـک  ره  يارب  تسا . هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  تادرفم  رد  بغار  هک  هنوگنامه  دوریم ، راـک  هب  ود  ره  رد  هاـگ  دوشیم و 
ْمِِهبُوُلق ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  میناوخیم : هبوت  هروس  هیآ 125  رد  يونعم : يدیلپ  فلا - میروآیم : دهاش  دیجم  نآرق  زا  هیآ  کی  قوف ، هناگهس 

ایند زا  و  هدوزفا ؛ ناشیدیلپ  رب  يدیلپ  تسا ، يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  اهنآ  اّما  نوِرفاک و  ْمُه  َو  اُوتاَم  َو  ْمِهِـسْجِر  َیلِإ  ًاسْجِر  ْمُْهتَدازَف  ٌضَرَم 
هنرگو تسا ، يرامیب  کی  قافن  ًاتقیقح  دوریم و  راک  هب  نیقفانم  يارب  ًاـبلاغ  ٌضَرَم » ْمِِهبُوُلق  یف   » ریبعت دـندوب . رفاـک  هک  یلاـح  رد  دـنتفر 

هب دریذپب و  رهاظب  هک  نیا  اّما  ددرگیم ، رفاک  دنکیم و  در  ًاحیرص  ای  دوشیم و  ناملسم  دریذپیم و  ًاحیرص  ار  یهلا  تاروتـسد  ای  ناسنا 
ره هب  دوشیم . بوسحم  يرامیب  یعون  تسا و  یئور  ود  قاـفن و  نیا  دـشاب ، هتـشادن  داـقتعا  نآ  هب  لد  بلق و  رد  یلو  دـنک ، لـمع  اـهنآ 

یگدولآ يدیلپ و  هن  دوشیم  بوسحم  يونعم  يدـیلپ  یعون  قافن  اریز  تسا ، يونعم  يدـیلپ  يانعم  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  سجر » ، » لاح
ًامَّرَُحم ََّیلِإ  َیِحوا  اَم  ِیف  ُدِـجَأ  َال  ُْلق  میناوخیم : ماعنا  هروس  هیآ 145  رد  يرهاظ : يدیلپ  161 ب - ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  يرهاظ .

چیه هدش ، یحو  نم  رب  هچنآ  رد  : » وگب ام )! ربمایپ  يا   ... ) ٌسْجِر ُهَّناَف  ٍریْزنِخ  َمَْحل  َْوأ  ًاحوُفْـسَم  ًامَد  َْوأ  ًۀَْتیَم  َنوُکَی  ْنَأ  ّالِإ  ُهُمَعْطَی  ٍمِعاَط  یَلَع 
همه اهنیا  هک  دـشاب ، كوخ  تشوگ  ای  هتخیر ، نوریب  ناویح ) ندـب  زا   ) هک ینوخ  ای  دـشاب ، رادرم  هک  نیا  زج  هب  مباییمن ، یمارح  ياذـغ 

هیآ 90 رد  سجر  يرهاظ : يونعم و  يدیلپ  ج - تسا . يرهاظ  يدیلپ  يانعم  هب  هفیرش  هیآ  نیا  رد  سجر  هک  تسا  نشور  دنتسه ...  دیلپ 
ُمالْزَاْلا َو  ُباـْصنَْألا  َو  ُرِـسیَْملا  َو  ُرْمَْخلا  اَـمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  میناوخیم : هیآ  نیا  رد  تسا ؛ هتفر  راـک  هب  ینعم  ود  ره  رد  هدـئام  هروس 

( ییامزآتخب یعون  مال /(  زا  اهتب و  رامق و  بارـش و  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِناطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر 
مه تسا و  يرهاظ  يدیلپ  يانعم  هب  مه  هفیرش  هیآ  نیا  رد  سجر » !. » دیوش راگتسر  ات  دینک  يرود  اهنآ  زا  تسا ، ناطیـش  لمع  زا  دیلپ و 

. دنراد يونعم  يدیلپ  اّما  دنشابیمن ، يرهاظ  يدیلپ  ياراد  مالزا  رامق و  یلو  دراد ، يرهاظ  یگدولآ  يدیلپ و  بارـش  اریز  يونعم ؛ يدیلپ 
یمـسج یتدیقع و  یقالخا و  يونعم و  يرهاظ و  يدیلپ ، هنوگره  لماش  دراد و  یماع  يانعم  دیجم  نآرق  تایآ  رد  سجر  هک ، نیا  هجیتن 

لها زا  ار  نآ ) يانعم  تعـسو  مامت  اب   ) يدیلپ هنوگره  هّینیوکت  هدارا  هب  ریهطت  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  نیاربانب ، دوشیم . یناور  یحور و  و 
يّداـم و ياهیدـیلپ  لـماش  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  سجر  هک  نیا  رب  اـم  لـیلد  تسا . هدومن  ریهطت  ار  اـهنآ  هدرک و  رود  مالـسلا  مهیلع  تیبـلا 
قلطم و روطب  و  هدـشن ، یطرـش  هب  طورـشم  دـیق و  هب  دـّیقم  سجرلا »  » هملک نوچ  ینعی  تسا ؛ هملک  نیا  قـالطا  دوـشیم ، ود  ره  يوـنعم 

قباـس هلمج  ریـسفت  دـیکأت و  عقاو  رد  هلمج  نیا  ًاریهْطَت -» ْمُکَرِّهَُطی  َو  . » ددرگیم يدـیلپ  عوـن  ره  لـماش  هدـش ، ناـیب  طرـش  دـیق و  نودـب 
يدـیلپ هنوگره  سجر و  زا  تیبلا » لها  ، » هیآ نیا  قبط  دـشابیم . ِْتیَْبلا ) َلْها  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع   162 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  َبِهْذـُِیل  )

. دنتسه هقلطم  تمصع  ياراد  كاپ و  رّهطم و  هّیهلا ، هّینیوکت  هدارا  هب  دنتسه و  رودب 

؟ دننایک تیبلا » لها  »

یگژیو ّتیـصوصخ و  کی  ياراد  ناناملـسم  ریاس  هب  تبـسن  تیبلا » لها   » هک میدرک  هدافتـسا  ریهطت  هفیرـش  هیآ  زا  دننایک ؟ تیبلا » لها  »
: هک دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  یلو  تسا . ناـنآ  هقلطم  تمـصع  تراـهط و  یگژیو ، نآ  دنـشابیم و  نآ  دـقاف  نارگید  هک  دنتـسه 
-1 دـینک : هّجوت  نآ  هنومن  راهچ  هب  تسا ؛ هدـش  هئارا  یفلتخم  تاّیرظن  تیبلا » لها   » ریـسفت رد  خـساپ : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  تیبلا » لـها  »
، یلع ریـسفت ، نیا  قبط  « 1 . » دـناهدرک ریـسفت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نارـسمه  هب  ار  تیبلا  لها  ّتنـس ، لها  نارّـسفم  زا  یخرب 
زا کی  چـیه  دنتـسه و  ربمایپ  یببـس »  » ماوقا زا  تیبلا  لها  رگید ، ریبعت  هب  دنتـسین ! تیبلا  لها  ءزج  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  و  نسح ، همطاف ،

طوبرم یگمه  هک  تسا  یتایآ  نیب  رد  ریهطت  هیآ  هک  تسا  نیا  هّیرظن  نیا  لیلد  دنشابیمن . تیبلا  لها  ءزج  ترضح  نآ  یبسن »  » نیبوسنم
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هفیرـش هیآ  نیا  هک  دنکیم  ِءاضتقا  هیآ  قایـس  سپ  نآ ، زا  سپ  هیآ  مه  نآ و  زا  لبق  تایآ  مه  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  هب 
تایآ رد  تشذگ  هک  روطنامه  لّوا : تسا : لطاب  لیلد  هس  هب  هّیرظن  نیا  نکل  و  دـشاب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  هب  طوبرم  زین 

لعف ریمـض و  ًاـعومجم 25  تسا ، هدـمآ  نآ  لـیذ  رد  ریهطت  هیآ  هک  بازحا ، هروـس  هیآ 32  ردـص  رد  زین  ریهطت و  هـیآ  زا  لـبق  هناگجـنپ 
همه ریهطت  هیآ  لاعفا  ریامض و  اّما  تسا ، هتفر  راکب  ّثنؤم  ریمـض  لعف و  دروم  ود  زین  هیآ 33 )  ) دعب هیآ  رد  تسا و  هدمآ  ّثنؤم  تروصب 

رد تیالو  تایآ  زا  یّـصاخ  هّدع  لماش  ًاعطق  یلو  دوشیم ، ود  ره  نانز  نادرم و  لماش  ای  دراد و  نادرم  هب  صاصتخا  ای  هک  تسا ، رّکذـم 
، تسا تاملک  نیرت  حیـصف  دنوادخ  مالک  تسادخ و  مالک  نآرق  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  نیاربانب ، دوشیمن . ییاهنت  هب  نانز   163 ص : نآرق ،
هک تسا  هدوب  ربمایپ  نانز  زا  ریغ  رگید  يدارفا  تیب  لها  زا  روظنم  دـب  ـال  تسا و  هدوب  رظن  دروم  یبلطم  اـهلعف  اهریمـض و  رییغت  رد  ًاـعطق 

ًاعطق تیبـلا  لـها  زا  روـظنم  ناـیب  نیا  قـبط  هک ، نیا  هجیتـن  تسا . هدرک  لزاـن  دـعب  لـبق و  تاـیآ  زا  زیاـمتم  ار  ریهطت  هیآ  قایـس  دـنوادخ 
نیا نالطب  رب  لیلد  نیمود  مود : تسج . ار  اهنآ  ناهرب  لیلد و  اب  دیاب  هک  تسا  يرگید  دارفا  روظنم  هکلب  دشاب ، ربمایپ  نارـسمه  دناوتیمن 

نادنمشناد زا  کی  مادک  دنشاب ، هقلطم  تمصع  یگژیو  ياراد  دی  اب  تیبلا  لها  ریهطت ، هیآ  ریسفت  حرش و  هب  هّجوت  اب  هک  تسا  نیا  هدیقع 
تبسن یلو  دندوب ، یبوخ  ياهناسنا  ًابلاغ  دنچ  ره  ربمایپ  نارسمه  تسا ؟ هدش  لئاق  تمصع  ربمایپ  نارسمه  يارب  یّنس ، ای  هعیش  نارّـسفم  و 
تابثا هب  نشور  دـهاوش  ّهلدا و  اـب  ار  یگرزب  ناـهانگ  باـکترا  ناوتیم  هکلب  درک ، تمـصع  ياـعّدا  ناوتیمن  اـهنت  هن  اـهنآ  زا  یـضعب  هب 

ار راـگدرورپ  يوس  زا  بصن  زاـیتما  مه  هک  دوب  ياهفیلخ  اـهنت  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  دـینک : هّجوت  نآ  هنوـمن  کـی  هب  دـناسر ،
دودعم و دارفا  طسوت  لّوا  هفیلخ  اریز  نیشیپ ؛ هفیلخ  هس  اب  توافتم  یباختنا  مه  نآ  ناناملسم ! مدرم و  يوس  زا  باختنا  زایتما  مه  تشاد و 
دش و بصن  لّوا  هفیلخ  يوس  زا  اهنت  مود  هفیلخ  دندش و  وا  اب  تعیب  هب  روبجم  مدرم  سپـس  دش و  باختنا  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  یّـصاخ 
اب هک  مدرم ، هّماع  لابقا  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو  تفرگ ؛ تسد  هب  ار  روما  ماـمز  هرفن  شـش  ياروش  ءارآ  زا  يأر  هس  اـب  اـهنت  موس  هفیلخ 
هک دوب  دایز  يردـقب  ترـضح  نآ  اـب  تعیب  يارب  مدرم  ماـحدزا  درک . تعیب  دـش و  هجاوم  دـندوب ، هدـمآ  وا  يوس  هب  ینطاـب  لـیم  اـضر و 
رب هفیلخ  اب  هک  مینیبیم  ار  ربمایپ  ناـنز  زا  یکی  اـّما  «« 1 ! » دنورب نیب  زا  مدرم  ياپ  تسد و  ریز  نیـسح  نسح و  مدیـسرت  : » دومرف ترـضح 

تیالو تایآ  نانز  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روتسد  فالخ  رب  دنکـشیم و  ار  شیوخ  تعیب  دزیخیم و  رب  تفلاخم  هب  ربمایپ ، قح 
رب راوس  دوشیم و  جراخ  هنیدم  زا  دـنوشن ، جراخ  ناشیاههناخ  زا  يو  گرم  زا  سپ  هک  دوب  هدرک  شرافـس  شیوخ   164 ص : نآرق ، رد 

ربمایپ شیامرف  دای  هب  دونشیم ، ار  اهگس  سراپ  يادص  دسریم و  باوح  نیمزرـس  هب  هک  یماگنه  دنکیم ؛ تکرح  هرـصب  تمـس  هب  رتش 
اجنآ رد  دـسریم و  باوح  نیمزرـس  هب  دوشیم و  جراخ  هنیدـم  زا  لمج  رب  راوس  امـش  زا  یکی  : » دومرف هک  دـتفایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
باوح نیمزرـس  اجنیا  : » دنیوگیم وا  هب  دسرپیم ، نیمزرـس  مان  زا  یتقو  تسا ». هدش  جراخ  ادخ  هار  زا  وا  دننکیم ، سراپ  وا  يارب  اهگس 

«1 . » دهدب همادا  دوخ  ریـسم  هب  ات  دنهدیم  بیرف  ار  وا  ياهلیح  اب  لمج ، گنج  نازورفا  گنج  یلو  دریگیم ؛ تشگزاب  هب  میمـصت  تسا »
نوخ نتخیر  لماع  هتخادرپ و  ربمایپ  هفیلخ  گنج  هب  هدرک و  تفلاخم  وا  هفیلخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانخـس  اب  هک  ینز  نینچ  ایآ 

شهابتـشا هب  زین  دوخ  وا  هک  نیا  بلاـج  تسا ؟ رودـب  وا  زا  يدـیلپ  سجر و  تسا و  موصعم  هدـش ، ناناملـسم  زا  نت  رازه  هدـفه  زا  شیب 
؟ تسیک هدهع  رب  هدش  هتخیر  ياهنوخ  ّتیلوئسم  هک  نیا  نآ و  عورـش  هزیگنا  گنج و  نیا  نوماریپ  یلاؤس  هب  خساپ  رد  دنکیم و  فارتعا 

دوخ وا  هک  نیا  مغریلع  داتفایمن ! یقاّفتا  نینچ  شاک  يا  هک  دنکیم  وزرآ  و  درمـشیم ! یهلا  ریدقت  ار  نآ  دنکیم و  فّسأت  راهظا  اهنت 
یعون ار  نآ  ّتنـس ، لها  بّصعتم  نادنمـشناد  زا  یـضعب  دنکیم ، هیجوت  یلوبق  لباق  ریغ  لکـش  هب  ار  نآ  دنکیم و  فارتعا  شهابتـشا  هب 
مّلـسم هفیلخ  لباقم  رد  داهتجا  ایآ  تسا ؟ یحیحـص  نخـس  نیا ، ایآ  دـننکیمن ! هئطخت  هجو  چـیه  هب  ار  هشیاع  راک  هدومن و  یّقلت  داـهتجا 

؟ تسا یحیحـص  داـهتجا  تسا ». رفاـک  دـشاب  هتـشاد  ار  شـضغب  سک  ره  تسا و  مدرم  نیرتـهب  وا   » هشیاـع دوخ  هتفگ  هب  هک  ادـخ  ربماـیپ 
سابل رد  ار  شیوخ  ياطخ  يراکاطخ  ره  اریز  تشاد ، دهاوخن  دوجو  يراکاطخ  راکهنگ و  چـیه  رگید  میئاشگب  ار  هار  نیا  رگا  یهگناو 
گنج هک ، نیا  هجیتن  دنکیم ! یّقلت  شیوخ  داهتجا  طابنتـسا و  یعون  ار  نآ  دـنکیم و  هیجوت  داهتجا   165 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ 
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رهاط يدـیلپ  سجر و  زا  ار  اهنآ  ناوتیمن  دـنراکاطخ و  راکهانگ و  نآ  نازورفا  گنج  کش  نودـب  درادـن و  یقطنم  هیجوت  چـیه  لمج 
مرکا ربمایپ  تیب ، لها  هک  میراد  ّتنـس  لها  هعیـش و  قرط  زا  يدایز  تایاور  دمآ  دهاوخ  هدـنیآ  ياهثحب  رد  هک  هنوگنامه  موس : تسناد .
هّیرظن ربمایپ 2 - نانز  هن  دنشابیم ، مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  مالسلا و  اهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مالـسلا و مهیلع  همطاـف  و  نیـسح ، نسح ، یلع ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  صخـش  تیبـلا ،» لـها   » زا روظنم  هک  تسا  نیا  مود 
زا ياهعومجم  نوچ  دوریم ، نیب  زا  لّوا ) لاکـشا   ) لّوا هّیرظن  هناـگهس  تالاکـشا  زا  یکی  هّیرظن ، نیا  قـبط  « 1 . » دشابیم ربمایپ  نارسمه 

نانز هب  تبـسن  تشذگ ) لّوا  هّیرظن  دقن  رد  نآ  حرـش  هک   ) رگید لاکـشا  ود  یلو  دنـشاب  رّکذم  ریمـض  بطاخم  دـنناوتیم  نادرم  نانز و 
هّکم نینکاس  هب  ار  تیبلا » لها  ، » نارّسفم زا  رگید  یخرب  - 3 تسین . لوبق  لباق  زین  قوف  هّیرظن  نیاربانب  دشابیم ، حرطم  مه  اجنیا  رد  ربمایپ 

یناسک هب  تیبلا » لها  ، » نیاربانب تسا ، همّظعم  هبعک  ادخ ، هناخ  تیبلا » لها   » هلمج رد  تیبلا »  » زا روظنم  دـناهتفگ : هدرک و  ریـسفت  همّرکم 
. دـشابیم حرطم  زین  اجنیا  رد  لّوا  هّیرظن  لاکـشا  ود  تسا و  نشور  مه  هّیرظن  نیا  نالطب  دوشیم . قالطا  دنتـسه  هّکم  نکاـس  لـها و  هک 
-4 دـشاب . هدرک  رود  اهنآ  زا  طقف  ار  يدـیلپ  سجر و  دـنوادخ  ات  دنتـشادن ؛ هنیدـم  مدرم  هب  تبـسن  يزاـیتما  هّکم  مدرم  هک  نیا  رب  هوـالع 

لها  » زا روظنم  هک  تسا  نیا  دـشابیمن ، دراو  نآ  رب  قوف  تالاکـشا  زا  کـی  چـیه  تسا و  هعیـش  ياـملع  ماـمت  هّیرظن  هک  مراـهچ ، هیرظن 
صخش اهنآ  سأر  رد  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ینعی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  یّـصاخ  دارفا  تیبلا »

رد تیالو  تایآ  رد  هدش  حرطم  هناگهس  تالاکشا  زا  کی  چیه  هک  نیا  هّیرظن  نیا  تّحـص  رب  دهاش  دشابیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دادـعت نازیملا  رد  یئابطابط  هماّلع  دراد . دوجو  مراهچ  هّیرظن  رب  ّلاد  یناوارف  تایاور  هوالعب  دـیآیمن . اـجنیا  لّوا  هیرظن   166 ص : نآرق ،

زا تسا ، هدـمآ  ّتنـس  لها  لّوا  تسد  بتک  رد  روکذـم  تایاور  رتشیب  هک  نیا  بلاج  و  « 1 . » دنادیم تیاور  زا 70  شیب  ار  تاـیاور  نیا 
. حاحص هناگـشش  ياهباتک  زا  یکی  « ، 3  » يذمرت حیحص  - 2 تساهنآ . یثیدـح  ياهباتک  نیرتربتعم  زا  هک  « ، 2  » ملسم حیحص  - 1 هلمج :

تایاور یلو  تسا ، یهقف  تایاور  يواح  ًابلاغ  دـنچ  ره  باتک  نیا  « ، 5  » یقهیبلل يربکلا  ننّسلا  - 4 « 4  » نیحیحّصلا یلع  كردتسملا  - 3
«8  » دمحا دنسم  - 7 يروباشین . یناکسح  مکاح  « 7  » لیزنّتلا دهاوش  - 6 « 6  » یطویس روثنملا  ّرّدلا  - 5 دراد . دوـجو  نآ  رد  زین  یهقف  ریغ 

بتک رد  مه  تسا و  ییالاب  ّدح  رد  دادعت  رظن  زا  مه  هدرک ، ریسفت  مالـسلا  مهیلع  ابع  لآ  نت  جنپ  هب  ار  تیبلا » لها   » هک یتایاور  نیاربانب ،
لیذ رد  ناشیا  دراد ؛ یبلاج  فارتعا  نآ  رابتعا  نازیم  تایاور و  نیا  رادقم  نوماریپ  يزار  رخف  تسا . هدـمآ  ّتنـس  لها  لّوا  تسد  ربتعم و 

رد تیالو  تایآ  ثیدحلا . ریسفتلا و  لها  نیب  اهتحـص  یلع  قفتملاک  ۀیاورلا  هذه  نا  ملعا  و  دیوگیم : نارمع ) لآ   61  ) هلهابم هیآ  ریسفت 
تّحص رب  قاّفتا  همه  ثیدح ، ریسفت و  لها  نادنمـشناد  هک  تسا  یتیاور  دنکیم ) ریـسفت  ار  تیبلا  لها  هک   ) تیاور نیا   167 ص : نآرق ،

همه نیا  نایم  زا  تسین . وگتفگ  لباق  راـبتعا  رادـقم و  رظن  زا  دـنکیم  ریـسفت  ار  تیبلا » لـها   » هک یتاـیاور  هک ، نیا  هجیتن  « 1 . » دنراد نآ 
لّصفم 2- - 1 تسا : هدـش  لقن  لکـش  ود  هب  ءاسک  ثیدـح  مینکیم . تعانق  ءاـسک ، ثیدـح  ینعی  ثیدـح ، کـی  رکذ  هب  اـهنت  تیاور ،

رتاوتم دوشیم ، هدـناوخ  اهیراتفرگ  ندـش  فرطرب  تالکـشم و  ّلح  نارامیب و  يافـش  يارب  ًالومعم  هک  ءاـسک ، لّـصفم  ثیدـح  رـصتخم .
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يارب  هچراـپ  يرادـقم  يزور  : » تسا نینچ  نآ  نومـضم  تسا و  رتاوـتم  ءاـسک  رـصتخم  ثیدـح  اـّما  تـسین .

، دندیـسر هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  هب  اهنآ  داتـسرف ، مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  لاـبند  هب  ربماـیپ  دـندروآ ،
امَّنِإ  » ُلیئَْربِج َلَزَنَف  َسْجِّرلا ، ُمُْهنَع  ْبِهْذا  یتَّصاخ  َو  یْتَیب  ُلـْهَأ  ِءـالُؤه  َّنِإ  َّمُهَّللا  دومرف : سپـس  داد ، رارق  هچراـپ  نآ  ریز  ار  اـهنآ  ترـضح 
سپس نک . رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  دنتـسه ، نم  تیب  لها  نانیا  اراگدرورپ ! ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری 
ربمایپ زا  دمآ و  ولج  هملس  ّما  : » تسا هدمآ  زین  ریز  هلمج  تیاور  نیا  لیذ  رد  ّتنـس  لها  بتک  رد  دروآ . ار  ریهطت  هیآ  دش و  لزان  لیئربج 

وت ياـج  اـجنیا ، یلو  یتـسه  یبوخ  مدآ  وت  : » دومرف ربماـیپ  ددـنویپب ، عـمج  نآ  هب  دریگ و  رارق  هچراـپ  نآ  ریز  مه  وا  هک  تساوـخ  هزاـجا 
لآ نت  جنپ  تیبلا  لها  تیاور ، نیا  قبط  هک ، نیا  هجیتن  « 3 . » تسا هدش  لقن  زین  هشیاع  يارب  نایرج  نیمه  يرگید  ثیدح  رد  «« 2 . » تسین
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ارچ  تسا ؟ هدوب  هچ  راک  نیا  هفـسلف  لاؤس :  168 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دنتسه . مالـسلا  مهیلع  ابع 
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هچراپ نآ  ریز  هب  دادـن  هزاجا  هشیاع  هملـس و  ّما  هب  ارچ  دومرف ؟ شیوخ  تیبلا  لها  دروم  رد  ار  ابیز  هلمج  نآ  درب و  هچراپ  ریز  هب  ار  اـهنآ 
ار تیبلا  لها  دهاوخیم  ترـضح  تسا . يزاسادـج  اهیراکهزیر ، تافیرـشت و  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فدـه  باوج : دـنورب ؟
نامز و نآ  رد  نارگید  ات  دـنامن ، یقاب  یلاـمجا  ماـهبا و  نیرتمک  دـشابن و  ریذـپناکما  یـشارتلاکشا  هنوگچـیه  هک  دـنک  یفّرعم  یلکـشب 

ءافتکا مه  تافیرـشت  نیا  هب  یّتح  تهج  نیدب  دنهدن . قیبطت  يرگید  دارفا  صاخـشا و  هب  ار  تیبلا  لها  هتـسنادن ، ای  هتـسناد  دعب  ياهنامز 
مداـخ کـلام ، نب  سنا  زا  لـقن  هب   ) تسا هدـمآ  لـیزنّتلا ، دـهاوش  هلمج  زا  فـلتخم ، عباـنم  رد  هک  یبـیجع  تیاور  قـبط  هـکلب  دـنکیمن ،

هناخ يولج  تعامج  زامن  هماقا  زا  لبق  حبـص و  ناذا  زا  دعب  زور  ره  ارجام  نیا  زا  سپ  ترـضح  نآ  میناوخیم : ترـضح ) نآ  صوصخم 
ْمُکَرِّهَُطی َو  َْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  . » ِْتیَْبلا َلْهَأ  ای  َةالَّصلا  درکیم : رارکت  ار  هلمج  نیا  داتسیایم و  همطاف  یلع و 

موادـم و هاـم  شـش  يارب  ار  راـک  نیا  و  دومرفیم . توـالت  ار  ریهطت  هیآ  سپـس  تسا . حبـص  زاـمن  ماـگنه  ربماـیپ ! تیب  لـها  يا  ًاریهْطَت »
حبـص زور  ره  یپردیپ  هام  تشه  ربمایپ  : » دیوگیم ناشیا  هدش و  لقن  زین  يردخ  دیعـس  وبا  زا  قوف  تیاور  « 1 ! » درکیم رارکت  یپردیپ 

هام و شـش  زا  شیب  کلام  نب  سنا  یلو  دشاب ، هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  روکذم  تدم  زا  شیب  ربمایپ  دـیاش  « 2 !« » دادیم ماجنا  ار  راک  نیا 
روما نیا  زا  ربمایپ  فدـه  نیاربانب ،  169 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  « 3 . » دنـشاب هدیدن  یپردیپ  هام  تشه  زا  شیب  يردـخ  دیعـس  وبا 

نیا لاـمک  ماـمت و  روـطب  ًاـتقیقح  هک  تسا  نآ  درف  هـب  رـصحنم  لـماک و  نـشور و  قادـصم  نـییعت  نارگید و  زا  تیبـلا  لـها  يزاسادـج 
رارکت ردق  نیا  ار  یبلطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  میرادن  غارـس  يرگید  دروم  چیه  رد  هک  ياهنوگب  داد ، ماجنا  ار  يزاسادج 

نت جنپ  زا  ریغ  تیبلا  لها  میئوگب  هک  تسین  یفاصنایب  تاحیـضوت  اههیـصوت و  تادیکأت و  همه  نیا  اب  ایآ  دنک . يراشفاپ  نآ  رب  هدومن و 
، تسا راکشآ  نشور ، زور  نوچمه  هک  حضاو  نشور و  نینچ  یبلاطم  رد  ارچ  یتسار  میهد !؟ هئارا  یتسردان  ياهریسفت  دنتـسه و  ابع  لآ 
يأر و هب  ریـسفت  هک : نیا  نآ  تسا و  حـضاو  زین  لاؤـس  نـیا  باوـج  دـناهتخاس ؟ راـتفرگ  ار  نارگید  دوـخ و  دـناهتفر و  هـهاریب  هـب  یخرب 

مه ار  نشور  زور  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  هنافّسأتم  باجح  نیا  تماخض  تسا . هدنکفا  اهنآ  شوگ  مشچ و  رب  میخـض  یباجح  يروادشیپ 
راونا زا  ياهظحل  ار  ام  میتسه . وت  ییامنهار  تیاده و  دـنمزاین  هراومه  ام  اراگدرورپ ! دـنریذپب ! دـنهاوخیمن  ای  و  دـننک ! رواب  دـنناوتیمن 

رد و  ناهرب ، نید  فراعم  دـیجم و  نآرق  ناتـسآ  رد  ًاصوصخم  يروادـشیپ ، يأر و  هب  ریـسفت  زا  ار  اـم  اـهلا ! راـب  اـمرفم ! مورحم  تتیادـه 
! امرف نامیرای  تقیقح  هب  ندیسر 

لاؤس دنچ  هب  خساپ 

: میزادرپیم نآ  خساپ  هب  هدومن ، حرطم  ار  نآ  هنومن  دنچ  هک  تسا ، هدش  حرطم  ریهطت  هیآ  نوماریپ  یفلتخم  تالاؤس  لاؤس  دنچ  هب  خساپ 
رد مالسلا و  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، ینعی  تیبلا ، لها  تمصع  دراد ، نآ  رب  تلالد  ریهطت  هیآ  هک  يزیچ  رثکا  ّدح  لّوا : لاؤس 

ص: نآرق ، رد  تیالو  تایآ  درادـن . تماما  تیالو و  هلأسم  هب  یطابترا  چـیه  قوف  هیآ  یلو  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـهنآ  سأر 
رب تلالد  قوف  هیآ  دراد و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تماما  تیالو و  رب  تلالد  هک  تسا  یتایآ  نوماریپ  ام  ثحب  رگید ، تراـبع  هب   170

ماـقم رگا  خـساپ : دـیاهدرک ؟ لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  ارچ  تسا . تیبـلا  لـها  تمـصع  دراد  تلـالد  هک  يزیچ  تیاـهن  هکلب  درادـن ، رما  نـیا 
طرـش دـیقیب و  عاطم  ماما  تشذـگ ، هک  هنوگنامه  اریز  تسا ؛ نآ  هارمه  مه  تماما  دوش ، تباث  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  يارب  تمـصع 

ماما سپ  تسین ، نکمم  موصعم  ریغ  يارب  طرـش  دیقیب و  تعاطا  تسا و  بجاو  همه  رب  یطرـش  دیق و  چیه  نودب  ماما  زا  تعاطا  تسا و 
. تفر موصعم  ریغ  غارـس  هب  دـیابن  موصعم  دوجو  اب  دوش ، باختنا  ای  باـصتنا  یماـما  دوش  رارق  رگا  رگید  يوس  زا  و  دـشاب . موصعم  دـیاب 

هیلع میهاربا  ترضح  تماما  ياضاقت  هب  خساپ  ماقم  رد  تسا ، مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دروم  رد  هک  هرقب ، هروس  هیآ 124  رد  دنوادخ 
زا سپ  و  دـنکیم ، بصن  تماـما  هب  ار  وا  دراذـگیم ، رـس  تسپ  ار  یلکـشم  تخـس و  تاـناحتما  ترـضح  نآ  هک  نیا  زا  سپ  مالـسلا و 

ترـضح نآ  ياضاقت  لباقم  رد  یلو  دـهدیم . وا  هب  تماما  مان  هب  رتالاب  یبصنم  ندوب ، نمحّرلا  لیلخ  یمزعلا و  ولوا  يربمایپ و  هب  لوصو 
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تمصع ناسنیدب  و  دسریمن ». نیملاظ  هب  نم  تماما  دهع  َنیِملاَّظلا ؛ يدْهَع  ُلانَی  ال  : » دیامرفیم شاهّیرذ  لسن و  رد  تماما  رارمتـسا  يارب 
: مود لاؤس  دنادیمن . تماما  هتـسیاش  ار  دـناهدش  ملظ  هب  هدولآ  تماما  زا  لبق  یّتح  هک  یناسک  دـنکیم و  حرطم  تماما  ّکفنی  ءزج ال  ار 

ارچ سپ  دوبن ، موصعم  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترـضح  رگم  تسا ؟ ماما  یموصعم  ره  ایآ  یلو  دشاب ؛ موصعم  دیاب  یماما  ره  هک  میراد  لوبق 
هّمئا ناربمایپ و  زا  ریغ  یموصعم  اذهل  تسا و  مزالم  نادرم  نیب  رد  یلو  تسین ؛ تماما  اب  مزالم  نانز  نایم  رد  تمـصع  خساپ : دـشن ؟ ماما 

لبق و تایآ  اب  ریهطت  هیآ  ياهریمض  فالتخا  هک  دش  هتفگ  لبق  ثحابم  رد  موس : لاؤس  میرادن ! غارس  ناهج  نادرم  نیب  رد  مالسلا  مهیلع 
زا ریغ  رگید  یـصاخشا  ریهطت  هیآ  بطاخم  هک  دوشیم  ببـس  تسا ، هدـش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناـنز  دروم  رد  هک  نآ ، دـعب 

تلوهک رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ندش  راد  دنزرف  ناتساد  رد  ار  اهریمـض  فالتخا  نیا  هیبش  هک  یلاح  رد  دنـشاب ، ربمایپ  نارـسمه 
دوه هروس   171 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  هیآ 73  رد  تسه . هیآ  بطاـخم  مه  ترـضح  نآ  رـسمه  لاـح  نیع  رد  یلو  میراد ، نـس 
ادـخ نامرف  زا  ایآ  : » دـنتفگ ناگتـشرف )  ) ٌدـیِجَم ٌدـیِمَح  ُهَّنِإ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََرب  ِهَّللا و  ُتَمْحَر  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َنیبَْجعَت  َأ  اُولاق  میناوخیم :

میهاربا ترضح  رسمه  هیآ ، نیا  قبط  تسالاو . هدوتس و  وا  هک  ارچ  تسا ؛ هداوناخ  امـش  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  نیا  ینکیم !؟ بّجعت 
درفم تروصب  لعف  تهج  نیدـب  تسا ، میهاربا  رـسمه  طقف  نیبجعت » أ   » هلمج بطاخم  خـساپ : دـشابیم . مکیلع »  » رّکذـم ریمـض  بطاخم 

، ریهطت هیآ  بطاخم  هک  یلاح  رد  تسا ، درم  نز و  زا  میهاربا ، ترـضح  هداوناخ  مامت  مکیلع »  » بطاخم یلو  تسا ، هدمآ  ّثنؤم  بطاخم 
ریهطت هیآ  بطاخم  رگا  مراهچ : لاؤس  ابع . لآ  نت  جنپ  رانک  رد  هن  اًلقتـسم و  هن  دنـشاب ، دنناوتیمن  ربمایپ  نانز  تشذـگ ، هک  يا  ّهلدا  قبط 

: خـساپ تسا ؟ هتفرگ  رارق  ربماـیپ  نارـسمه  هب  طوبرم  تاـیآ  يـالهبال  رد  هیآ  نیا  ارچ  سپ  دنتـسه ، مالـسلا  مهیلع  اـبع  لآ  نت  جـنپ  طـقف 
زین هیآ  کی  ياههلمج  یهاگ  یّتح  تسا ، هدشن  لزان  مه  اب  یگمه  نآرق  تایآ  دـناهدومرف ، نارگید  و  « 1  » یئابطابط هماّلع  هک  هنوگنامه 

ربمایپ نانز  ناتـساد  هک  دراد  ناکما  نیاربانب ، دـشیم ؛ لزاـن  ثداوح  اـهزاین و  بسح  رب  نآرق  تاـیآ  هکلب  تشگیمن . لزاـن  هبترم  کـی 
ناتـساد یتّدـم  زا  سپ  دـشاب و  هتـشگ  لزاـن  هطوـبرم  تاـیآ  نآ  لاـبند  هب  دـشاب و  هدـش  حرطم  ناـمز  زا  ياههرب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دشاب و هدش  لزان  ریهطت  هیآ  نآ  لابند  هب  حرطم و  تیبلا  لها  ریهطت  رب  ینبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  ياضاقت  ءاسک و  باحـصا 
یّصاخ دنویپ  نآرق  تایآ  مامت  تسین  مزال  نیاربانب ، دشاب . هدش  لزان  یصوصخم  ثداوح  ّصاخ و  فورظ  اب  بسانتم  رگید  تایآ  سپس 

ریما ترـضح  تیالو  مه  دراد و  مالـسلا  مهیلع  ابع  لآ  نت  جـنپ  تمـصع  رب  تلالد  مه  ریهطت  هیآ  نیا  هجیتن ، دنـشاب . هتـشاد  رگیدـکی  اـب 
مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  لئاضف  تایآ   173 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دوشیم *** . هدافتسا  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

تّدوم هیآ   2

هراشا

هیآ يروش ، هروس   » ٌروُکَش ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًانْسُح  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَمَو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأال  ُْلق  تّدوم  هیآ   2
َّنِإ ًانْسُح  اَهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَمَو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأَال  ُْلق  تّدوم  هیآ   175 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  « 23

لها مناکیدزن /(  نتـشاد  تسود  زج  منکیمن ، تساوخ  رد  متلاسر  رب  امـش  زا  یـشاداپ  چـیه  نم  : » وگب ام )! ربماـیپ  يا   ) ٌروُکَـش ٌروُفَغ  َهَّللا 
هیآ 23» يروش ، هروس  . » تسا رازگساپس  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  ارچ  مییازفایم ؛ شایکین  رب  دهد ، ماجنا  یکین  راک  سک  ره  و  متیب »)

ثحب يامنرود 

هئارا یبیجع  رایـسب  تارظن  اذهل  دـناهدش و  يأر  هب  ریـسفت  اهیروادـشیپ و  راتفرگ  زین  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هّماع  نادنمـشناد  ثحب  يامنرود 
هئارا یبوـخ  نشور و  ریـسفت  تیبـلا  لـها  بتکم  هیاـس  رد  هعیـش  نادنمـشناد  اـّما  تخادرپ ؛ میهاوـخ  نآ  هب  ثحب  هـمادا  رد  هـک  دـناهداد ،
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دناهدرک

لبق تایآ  رد  يریس 

زین و  يروش ، هروس  هیآ 22  ینعی  لبق ، هیآ  نوماریپ  یلامجا  ثحب  تسا  مزال  تّدوم ، هیآ  ریسفت  ندش  رتنـشور  يارب  لبق  تایآ  رد  يریس 
لبق تاـیآ  رد  دـنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  ِتاـِحلاَّصلا -» اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  . » میـشاب هتـشاد  هدـشن ، رکذ  ـالاب  رد  هک  تّدوـم  هیآ  ردـص 

نشور هدنیآ   176 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  میسرت  هب  دیامنیم ، میـسرت  ار  اهنآ  کیرات  هدنیآ  دنکیم و  نایب  ار  ناراکمتـس  ماجنارس 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تّوبن  ادـخ و  ییاتکی  رب  تداهـش  هب  اهنت  دـنتخیمآ و  مه  اب  ار  لمع  نامیا و  هک  دزادرپیم  یناناملـسم 

هدنیآ میـسرت  نمـض  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  دنداد . جرخ  هب  يراشفاپ  هتـسیاش  حـلاص و  ياهراک  ماجنا  رد  نآ  لابند  هب  هکلب  هدرکن ، تعانق 
-1 تسا : رت  دنمـشزرا  يرگید  زا  مادک  ره  هک  دوشیم ، هراشا  ترخآ  يارـس  رد  اهنآ  ّمهم  شاداپ  هس  هب  دنراد  حلاص  لمع  هک  ینینمؤم 
« تانَْجلا تاَضْوَر   » رد دـندش  دراو  تشهب  هب  هک  یماگنه  هب  ترخآ  ناهج  رد  هک  تسا  نیا  اـهنآ  شاداـپ  نیلّوا  ِتاَّنَْجلا -» ِتاـضْوَر  ِیف  »

هروس هیآ 22  رد  زج  ار  هلمج  نیا  مینک ، هعلاطم  ار  نآرق  رـسارس  رگا  خـساپ : تساجک ؟ تاـّنجلا » تاـضور  : » لاؤس دـننیزگیم . نکـسم 
هب یهاگ  هّتبلا  تسا . تاضور »  » نآ عمج  هک  دیوگیم ، هضور » ، » توارط اب  بآرپ و  تشپرپ ، زبسرس ، ياهغاب  هب  برع  میباییمن . يروش 
هب تاّنجلا  تاضور  سپ  تسا . لّوا  يانعم  نامه  اـجنیا  رد  هضور »  » زا روظنم  یلو  تسا ، هدـش  قـالطا  هملک  نیا  مه  بآ  عاـمتجا  ّلـحم 
هچ هب  تشهب » ياهغاب   » هلمج نیا  تسا ، یمّرخ  زبسرس و  غاب  ناسب  تشهب  رـسارس  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  لاؤس : تسا . تشهب  ياهغاب  يانعم 

ّصاخ ناگدنب  هب  ّقلعتم  هک  دراد  دوجو  یصوصخم  ياهغاب  تشهب ، دوخ  رب  هوالع  هک  دوشیم  هدافتـسا  قوف  هلمج  زا  خساپ : تسا ؟ انعم 
نینمؤم نوُءاشَی » اـم  ْمَُهل  - » 2 تسا . تاّنجلا » تاـضور  ، » هحلاـص لاـمعا  ياراد  نینمؤم  زاـیتما  شاداـپ و  نیلّوا  هک ، نیا  هجیتن  تسادـخ .

مهارف اهنآ  يارب  دنهاوخب  مه  ار  هچنآ  ره  دننیزگیم ، انکس  تشهب  هژیو  صوصخم و  ياهغاب  رد  هک  نیا  رب  هوالع  هتسیاش ، لامعا  ياراد 
! دنهدب وا  هب  دهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  لیم  هچنآ  ره  ناسنا  هک  دوشیمن ، رّوصت  هلأسم  نیا  زا  رتالاب  يّدام  ياهتمعن  دروم  رد  ًاعقاو  دوشیم .
، يّدام ياهتمعن  رظن  زا   177 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا . يونعم  يّدام و  ياهتمعن  زا  یطولخم  یتشهب  ياهتمعن  ْمِّهبَر -» َدـْنِع  - » 3

برق راوج  رد  اریز  دنتسه ؛ نینچ  زین  يونعم  رظن  زا  و  دنتسه ، ّتیعضو  نیرتهب  رد  دنراد  حلاص  لامعا  هک  ینینمؤم  تشذگ ، هک  روطنامه 
زا روظنم  هک  نیا  یلو  تسا . هدش  لقن  ءادهش  يارب  هیآ 169 ، نارمع ، لآ  هروس  رد  هک  یماقم  نامه  دنتسه ، مّهبر » دنع  ، » دنشابیم ادخ 

يّدام و ياـهتمعن  نیرتیلاـع  هک  اـجنآ  زا  ُریبَْکلا -» ُلـضَْفلا  َوُه  َکـِلذ  . » تسین نشور  اـم  يارب  دراد ؟ یتاـکرب  هچ  و  تسیچ ؟ مّهبر » دـنع  »
یماگنه تسا و  هدیمان  گرزب » لضف   » ار نآ  دنوادخ  تهج  نیدب  تسا ، هدش  هدامآ  تشهب  رد  حلاص  لامعا  ياراد  نینمؤم  يارب  يونعم 

رتالاب نآ  زا  مینک  رکف  هچ  ره  هک  دراد  تمظع  يردق  هب  هک  تسادیپ  دنک ، فیـصوت  ریبک » لضف   » ناونع هب  ار  يزیچ  گرزب  دنوادخ  هک 
لام و تورث ، ملع و  دـننام  رگید  ياـهزیچ  نیارباـنب  حـلاص . لـمع  ناـمیا و  تسا ؛ زیچ  ود  دـنوادخ  یگدـنب  راـیعم  هک ، نیا  هجیتن  تسا .

ُهَّللا ُرِّشَُبی  يِذَّلا  َِکلذ  . » دریگ رارق  حلاص  لمع  نامیا و  ریـسم  رد  هک  دوشیم  بوسحم  شزرا  ینامز  نآ ، دننام  یعامتجا و  رابتعا  تردق ،
« مّهبر دـنع   » و نوُءاشی » ام  مهل   » و تاّنجلا » تاضور   » هک دـنکیم  رارکت  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ِتاِحلاَّصلا -» اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَدابِع 

سفن ياوه  اب  هزرابم  یگدنب و  تعاط و  ياهجنر  ات  تسا ، هداد  تراشب  هحلاص  لامعا  ياراد  نمؤم  ناگدنب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ 
: دینک هّجوت  تّدوم  هیآ  ریسفت  حرش و  هب  دش ، هداد  قوف  هیآ  نوماریپ  هک  یهاتوک  حیضوت  هب  هّجوت  اب  دنکن . هولج  تخس  نانآ  رب 

ریسفت حرش و 

تلاسر شاداپ  تیب ، لها  تّدوم 
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شیوخ تلاسر  غالبا  هار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  کش  نودب  ًارْجَأ -» ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال   » تلاسر شاداپ  تیب ، لها  تّدوم 
بلط یـسک  زا  شزرا  اب  ياهراک  نیا  لباقم  رد  زگره  یلو  دـش ؛ لّمحتم  يدایز  ياهتمحز  ناوارف و  ياهجنر  یهلا ، ياهتّیرومأم  ماـجنا  و 
ضرع دندیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  هک  ناناملـسم  زا  یخرب  لـباقم  رد   178 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  درکن و  شاداــپ  رجا و 

زا ربمایپ  هک  « 1  » دش لزان  قوف  هیآ  دشابیم » وت  رایتخا  رد  یطرـش  دیق و  هنوگچیه  نودب  ام  لاوما  دش  ادیپ  یلام  تالکـشم  رگا  : » دندرک
هب ناناملـسم ، زا  زیچ  کی  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یبرْقلا -» یف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  . » دبلطیمن يدزم  تلاسر  لباقم  رد  سک  چیه 

ياهلاس هس  تسیب و  تامحز  لباقم  رد  مالـسا  ربمایپ  هک ، نیا  هجیتن  دوب . شناکیدزن » یتسود   » نآ درک و  بلط  تلاسر  دزم  رجا و  ناونع 
. دوب یبُرق » تّدوم   » نآ درک و  تساوخرد  زیچ  کی  دیشک  ناناملسم  مالسا و  يارب  هک 

؟ دننایک یبرق » »

، دنتسه یناسک  هچ  یبرق  زا  روظنم  یتسار  دنزیم . رود  نآ  ریسفت  و  یبرق »  » هملک نوماریپ  هفیرش ، هیآ  نیا  رد  ثحب  مامت  دننایک ؟ یبرق » »
زا یـضعب  تسا ؟ هتـساوخ  ناناملـسم  زا  تلاـسر  دزم  رجا و  ناوـنع  هب  ار  اـهنآ  تّدوـم  یتـسود و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هـک 
اب نوـچ  اـی  دـناهدادن و  رّکفت  لـّمأت و  تـمحز  شیوـخ  هـب  دناهتـشذگ و  هفیرـش  هـیآ  نـیا  راـنک  زا  هداـس  یلیخ  نارـّـسفم  نادنمــشناد و 

هیآ و تمظع  هب  ندرب  یپ  يارب  دراد . يدایز  قمع  هفیرـش  هیآ  هک  یلاح  رد  دناهدرک ! دومناو  نینچ  هدوبن ، گنهامه  نانآ  ياهیروادـشیپ 
هروس هب  يرس  رگا  مینکیم . وجتسج  دیجم  نآرق  رد  مالـسلا  مهیلع  ناربمایپ  ریاس  نابز  زا  ار  هلأسم  نیمه  تسا ، هدش  حرطم  نآ  رد  هچنآ 

گرزب ناربمایپ  زا  نت  جـنپ  نابز  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا  لـبق  تلاـسر  دزم  رجا و  هلأـسم  هک  دـید  میهاوخ  مینزب ، ءارعش 
یّتح يدزم ، رجا و  چـیه  ناراوگرزب  نآ  یلو  تسا . هدـش  حرطم  زین  مالـسلا ، مهیلع  بیعـش  و  طول ، حـلاص ، دوه ، حون ، ترـضح  رگید ،

ْنِم ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  اَم  َو   179 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دـناهدومرف : ناراوگرزب  نیا  مامت  دـناهدرکن ! بلط  ار  شیوخ  ناـکیدزن  یتسود 
راگدرورپ رب  اهنت  نم  رجا  مبلطیمن ، امش  زا  يدزم  رجا و  چیه  تلاسر ) و   ) توعد نیا  يارب  نم  « 1  » َنیَِملاْعلا ِّبَر  یَلَع  ّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ 

یتسود  » هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  یلو  دناهدرکن ، تساوخ  رد  يدزم  رجا و  هنوگچیه  ناربمایپ  نیا  روطچ  یتسار  تسا ! نایملاع 
ماقم ای  هدوب ، رتالاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ماقم  ایآ  تسا ؟ هدرک  حرطم  شیوخ  تلاـسر  دزم  رجا و  ناونع  هب  ار  شناـکیدزن »
هدوب ءایبنا  مامت  زا  لضفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  ترـضح  ءایبنالا ، متاخ  کش  نودـب  مالـسلا ؟ مهیلع  یهلا  ناربمایپ  ریاـس 
مامت رب  هاوگ  دهاش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یلو  تسا ، شیوخ  تّما  رب  دـهاش  طقف  يربمایپ  ره  تمایق  زور  رد  اذـهل  تسا و 

رت لکشم  رتهدیچیپ و  هلأسم  یتسار  «(. 2  » ًادیهَش ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیهَِشب  ٍۀَّما  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف   ) دشابیم نادهاش  ناهاوگ و 
ناربمایپ زا  کی  چیه  هک  یلاح  رد  دبلطیم ، تلاسر  دزم  رجا و  تسادخ  ربمایپ  نیرترب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  روطچ  دش !

نآ رانک  زا  هداس  رایـسب  یخرب  هنافّـسأتم  دـنچ  ره  تسا ، ّتقد  لّمأت و  ثحب و  لباق  هیآ  ًاـتقیقح  دـناهدیبلطن !؟ يدزم  رجا و  هتـشذگ  یهلا 
نیا زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فده  لاؤس : دننک ! رارف  نادجو  شاب  رادیب  ياهقاّلـش  زا  دنوشن و  نادجو  باذع  راچد  ات  دناهتـشذگ ،

تـسا هتفهن  يرگید  سّدقم  فادها  مه ، اضاقت  نیا  رد  ای  هتـساوخیم ؛ دوخ  يارب  ًافرـص  ار  دزم  رجا و  نیا  ایآ  تسا . هدوب  هچ  دزم  رجا و 
رد ار  دیجم  نارق  زا  رگید  هیآ  ود  تسا  مزال  شـسرپ  نیا  ندش  نشور  يارب  خساپ : دنکیم ؟ تشگزاب  ناناملـسم  مدرم و  هب  نآ  دوس  هک 
أبس هروس  هفیرـش 47  هیآ  رد  - 1 180 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  دـننک . ریـسفت  ار  رگیدـکی  نآرق  تاـیآ  اـت  میهنب ، تّدوم  هیآ  راـنک 

رجا و ره  : » وگب مالـسا )! ربماـیپ  يا  ( ؛ ٌدیهَـش ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َوُه  َو  ِهَّللا  یَلَع  اـّلا  َيِرْجَأ  ْنِإ  ْمَُکل  َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  مُُکْتلَأَـس  اـم  ْلـُق  میناوخیم :
هفیرش هیآ  نیا  تسا ! هاوگ  زیچ  همه  رب  وا  و  تسا ، دنوادخ  رب  اهنت  نم  رجا  تسامش ؛ دوخ  يارب  یبرق ) ةدوم   ) ماهتساوخ امـش  زا  یـشاداپ 

چیه ناربمایپ  ریاس  نوچمه  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  دـش  مولعم  درک و  نشور  ار  تّدوم  هیآ  زا  یـشان  ماهبا  ياهزادـنا  ات 
هیآ 57 رد  - 2 تسا ! هدش  حرطم  مدرم  دوخ  رطاخب  تقیقح  رد  یبرق » تّدوم   » هلأسم تسا و  هتساوخن  مدرم  زا  شیوخ  يارب  يدزم  رجا و 
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: میناوخیم دنکیم ، نشور  مدرم  يارب  ار  یبرق » تّدوم   » هدیاف یگنوگچ  و  تسا ، أبـس  هروس  هیآ 47  رّـسفم  تقیقح  رد  هک  ناقرف ، هروس 
هنوگچـیه ادـخ ) نییآ  غالبا   ) نآ ربارب  رد  نم  : » وگب مالـسا ) ربمایپ  يا   ) اًلیبَس هِّبَر  یلِإ  َذِـخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  اَم  ُْلق 

هک داد  ناشن  لبق  هیآ  تسا .) نم  شاداپ  نیا   ) دنیزگرب شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دـهاوخب  هک  یـسک  رگم  مبلطیمن ؛ امـش  زا  یـشاداپ 
ناـشن هیآ  نیا  ددرگیمزاـب و  مدرم  دوخ  هب  نآ  هدـیاف  هکلب  درادـن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  يارب  یـصخش  دوس  تلاـسر  رجا 

نییآ لـصا  هب  نآ  دوـس  تقیقح  رد  تسا و  تلاـسر  فادـها  رارمتـسا  ياتـسار  رد  دوـخ  تلاـسر ، رجا  هلئـسم  حرط  ًاـساسا  هـک  دـهدیم 
نآ تسین و  دشاب  هتشاد  مالـسا  ربمایپ  هب  صاصتخا  هک  یـصخش  دوس  عفن و  کی  تلاسر » دزم  رجا و   » هلأسم هک ، نیا  هجیتن  ددرگیمزاب .
رد هدش ، حرطم  تّدوم  هیآ  رد  هک  تلاسر ، رجا  هکلب  تسا ، هدرکن  بلط  یـصخش  دزم  رجا و  چیه  مدرم  زا  ءایبنا  ریاس  دننام  زین  ترـضح 

رارمتـسا ثعاب  هک  دراد  يا  هداعلا  قوف  شزرا  نینچ  یبرق » تّدوم   » هک هتکن  نیا  هب  هّجوت  اب  لاح  تسا . تلاـسر  رارمتـسا  ثعاـب  تقیقح 
رییغت ناسون و  شوختـسد  لطاب ، تاداقتعا  اهیروادشیپ و  ادابم  ات  تشذگ ، یناسآ  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رانک  زا  دـیاب  ایآ  دـشابیم ، تلاسر 

181 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دوش !؟

هعیش رظنم  زا  یبرق »  » ریسفت

مالسا ربمایپ  تیب  لها  یبرق »  » زا روظنم  هک  دندقتعم  قاّفتالاب  هفیرش  هیآ  نیا  رد  ّتقد  رّکفت و  اب  هعیش  ِءاملع  هعیـش  رظنم  زا  یبرق »  » ریـسفت
بسانتم یبرق ) تّدوم   ) رجا نیا  اذهل  و  تسا . نآ  زارطمه  گنسمه و  تلاسر و  رارمتـسا  تیالو »  » کشیب و  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

املع و هچنآ  قبط  ار ، تّدوم  هیآ  رگا  دوشیم . نومنهر  دـنوادخ  يوس  هب  ار  مدرم  تیالو  هک ، نیا  هوـالع  دـشابیم ؛ تلاـسر )  ) راـک نآ 
تـسا هیآ  نیا  اب  طابترا  رد  هک  يرگید  تایآ  مهو  دوشیم  نشور  تّدوم  هیآ  ياـنعم  مه  مینک  ریـسفت  دـناهدرک ، ریـسفت  هعیـش  نارّـسفم 

هرود کی  هک  هبدـن ، ياعد  رد  هک  نیا  بلاج  تسا . حیحـص  یقطنم و  طابترا  کـی  اـهنآ  نیب  طاـبترا  دوشیم  مولعم  ددرگیم و  حـضاو 
ناونع هب  هّمئا  زا  هدـش و  یبسانم  بوخ و  يریگهجیتن  نآ  زا  هدـش و  حرطم  قوف  هناگهس  تایآ  تسا ، تیالو  زا  نوحـشم  یهلا و  فراعم 

. تسا هدش  دای  یهلا  ناوضر  تمحر و  هب  یهتنم  ياههار 

« یبرق  » نوماریپ تّنس  لها  تارظن 

. تسین هیآ  اب  بسانتم  مادک  چیه  هک  دناهداد ، هئارا  هنیمز  نیا  رد  یفلتخم  ياهریسفت  نّنست  لها  ءاملع  یبرق »  » نوماریپ ّتنـس  لها  تارظن 
زا یلاـخ  یتّدوم  یلو  تسا ؛ ربماـیپ  تیب  لـها  تّدوم  ّتبحم و  یبرق »  » زا روظنم  هک  دـناهتفگ  هلمج  زا  - 1 دینک : هّجوت  نآ  هنومن  دـنچ  هب 

نیا ناوتیم  ایآ  اّما  ترضح ! نآ  كاپ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  هب  يرهاظ  هقالع  اهنت  و  تفالخ ! تماما و  تیالو و 
رب هوالع  دشاب ؟ نآ  لداعم  تلاسر و  رجا  دناوتیم  تماما ، تیالو و  نودب  یلومعم  ّتبحم  ایآ  تسناد ؟ تلاسر  زارطمه  ار  هداس  یتسود 

مادک چیه  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هدرک  دییوگیم ) امش  هک  ییانعم  هب   ) تلاسر رجا  ياضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  روطچ  نیا ،
تایآ تسین . شریذپ  لباق  قوف  ریـسفت  نیاربانب ، دنتـساوخیم . ادـخ  زا  ار  شیوخ  رجا  هکلب  دنتـشادن ، ییاضاقت  نینچ  نیـشیپ  ناربمایپ  زا 

، دـناهدرک ریـسفت  دـنکیم ، کیدزن  دـنوادخ  هب  ار  ناسنا  هک  کـین ، ياـهراک  هب  ار  یبرق »  » رگید یخرب  - 2 182 ص : نآرق ، رد  تیـالو 
ناگرزب و هب  مارتحا  محر ، هلـص  داهج ، جح ، هزور ، زامن ، نتـشاد  تسود  تسا ؛ بوخ  ياهراک  هب  قشع  يانعم  هب  یبرق » تّدوم   » نیاربانب

نیا رد  تسا ، مـال »  » ياـنعم هب  تّدوـم  هـیآ  رد  یف »  » دـناهتفگ یخرب  - 3 دوشیم ! بوـسحم  تلاـسر  دزم  رجا و  بوـخ ، ياـهراک  رگید 
سپس متسه »! امش  دنواشیوخ  نوچ  دیشاب ؛ هتشاد  تسود  ارم  هک  تسا  نیا  نم  تلاسر  شاداپ  رجا و  : » دوشیم نینچ  هیآ  يانعم  تروص 

همه هک  دناهدرک ، نایب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  برع  ياههلیبق  همه  تبسن  دناهدرک و  تسرد  روظنم  نیا  يارب  یلّصفم  همانهرجش 
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« مال  » يانعم هب  یف »  » لامعتـسا اـًلّوا : نوچ : تسا ؛ نشور  ریـسفت  نیا  لاکـشا  یلو  دـناهدوب ! هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  بوسنم  یعونب 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  یـصخش  یتسود  ًایناث : میرادن . دشاب  ینعم  نیدب  قوف  هیآ  رد  هک  نیا  رب  يدهاش  لیلد و  تسا و  ردان  مک و  رایـسب 
دیـشاب و هتـشاد  تسود  ارم  : » هک هلمج  نیا  ایآ  دـشاب . تلاسر  دوخ  اب  بسانتم  دـیاب  تلاسر  دزم  و  تسین ، تلاسر  تّوبن و  گنـسمه  هلآ 
؟ دوشیمن هفیرش  هیآ  دنلب  يانعم  تفا  ثعاب  ریسفت  نیا  ایآ  تسا ؟ تلاسر  زارطمه  گنسمه و  متسه » امـش  دنواشیوخ  نوچ  دینکن  ّتیذا 

ربمایپ تلاـسر  رجا  دیـشاب ؛ هتـشاد  تسود  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  : » هک تسا  نیا  دـشابیم ، رتتسـس  قوف  ریـسفت  زا  هک  رگید ، ریـسفت  - 4
نینچ هنافّسأتم  یلو  دناهداد ، هئارا  يدنمشناد  دارفا  ار  ریـسافت  هنوگنیا  دنکن  رواب  دراد  تسود  ناسنا  تسا »! ناتدوخ  نادنواشیوخ  تّدوم 

تلاسر اب  زارطمه  گنسمه و  نادنواشیوخ ، یتسود  ایآ  دشاب . هتـشاد  باوج  هب  جایتحا  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  هّیرظن  نیا  نالطب  تسا !
دوخ ياهیروادشیپ  ریسا  میـشاب و  رگنیحطـس  هک  یماگنه  يرآ ، دوشیم !؟ بوسحم  تّوبن  رارمتـسا  نتـشیوخ ، ءابرقا  تّدوم  ایآ  تسا ؟

، هتشذگ ریسفت  ریسفت و  نیا  ًاتقیقح  ایآ  میدرگیم . راکشآ  حضاو و  تاهابتـشا  راتفرگ   183 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هنوگنیا  میوش ،
سونأمان يدوزب  دوش  هداد  دراد ، برع  تاّیبدا  زا  یهاگآ  نیرتمک  هک  یـسک  تسد  هب  رگا  ای  دراد و  هفیرـش  هیآ  اب  يراـگزاس  بساـنت و 

زا ای  یقیقح ، ریغ  يزاـجم و  اهریـسفت  عون  نیا  هک  دـننکیم  فارتعا  مه  نادنمـشناد  نیا  دوخ  تهج  نیدـب  دوشیم . هّجوتم  ار  نآ  ندوب 
يزاجم یقیقح و  ریغ  يانعم  راتفرگ  هک  مینک  ریسفت  یلکش  هب  ار  نآرق  هیآ  ارچ  تسا ! زاجم  یعون  مه  نآ  هک  تسا ، عطقنم  ءانثتـسا  لیبق 

یگنهامه نآ  اب  طبترم  تایآ  ریاس  ثحب و  ّلـحم  هیآ  اـب  تهج  ره  زا  هک  مینکن ، ریـسفت  تماـما  تیـالو و  هب  ار  یبرق  تّدوم  ارچ  میوش ؟
!؟ دراد

! هتساوخان یفارتعا 

ربمایپ زا  ینالوط  لّصفم و  ثیدح  هفیرش  هیآ  نیا  لیذ  رد  ّتنس  لها  نارّسفم  زا  يرایـسب  هک  نیا  راگزور  بیاجع  زا  هتـساوخان ! یفارتعا 
ثیدح نیا  ناسنا  هک  یماگنه  دـناهدرک . لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  تّدوم  ّتبحم و  نوماریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

! دوشیم رتشیب  ساسایب  ياهریـسفت  نآ  زا  شتریح  باجعا و  دنکیم ، هشیدنا  رّکفت و  نآ  نیماضم  رد  یکدنا  دناوخیم و  ار  ابیز  دنلب و 
؛ هلآ هـیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  ِنَـع  « 1  » ِفاَّشَْکلا ُبِحاـص  َلَـقَن  : » دـیئامرف هّجوت  هدـش ، لـقن  يزار  رخف  ریـسفت  زا  ًاـقیقد  هک  تیاور ، نیا  هب 

هدزاود تیاور ، نیا  رد  يو  تسا » هدرک  لقن  یتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  يرشخمز ، فاشکلا ،»  » يریسفت باتک  هدنسیون 
هقالع قشع و  اب  سک  ره  ًادیهَش  َتام  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  . 1 دنکیم : لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  يوتحمرپ  هلمج 
ّتبحم نیا  ایآ   184 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا . نادیهـش  ّفص  رد  دورب ، ایند  زا  مالـسلا  مهیلع  مالـسا  ربمایپ  تیب  لـها  ّتبحم  و 

ای دریگیم ؟ رارق  نادیهش  فص  رد  یصخش  نینچ  دشاب ، يداع  ّتبحم  تّدوم و  رگا  تسا ؟ تماما  تیالو و  زا  يراع  يداع  ّتبحم  کی 
؟ تسا تماما  تیالو و  اب  مأوت  ّتبحم  دریگیم ، رارق  نادیهـش  فص  رد  هک  دـهدیم  یّقرت  ردـق  نآ  ار  ناسنا  هک  یتّبحم ، نینچ  زا  روظنم 

مالـسلا مهیلع  دّـمحم  لآ  قشع  ّتبحم و  اب  هک  یناسک  دیـشاب : هاگآ  مدرم )! يا   ) َُهل ًاروُفْغَم  َتام  ٍدّـمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  َو  ـالَأ  . 2
هک ياهنوگ  هب  دنکیم ! دوبان  وحم و  ار  ناهانگ  هک  تسا  یتّبحم  هچ  نیا  یتسار ، دوب . دنهاوخ  هدوشخب  هدیزرمآ و  دنیوگب  تایح  دوردب 

کی نیا ، ایآ  دوریم ؟ ایند  زا  كاپ  هدـیزرمآ و  دـشاب ، هتـشاد  هارمه  دوخ  اب  ندرم  ماگنه  هب  ندرم و  ماگنه  اـت  ار  نآ  دـناوتب  ناـسنا  رگا 
، دورب ایند  زا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تّدوم  قشع و  اب  سک  ره  ًاِبئات  َتام  ٍدّـمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  الَأ  . 3 تسا ؟ یلومعم  تّدوم 

ًاتقیقح دوریم . ایند  زا  ناراکهبوت  دـننام  دوشن ، مه  هبوت  هب  ّقفوم  رگا  دوشیم و  هبوت  نیزگیاج  ّتبحم  نیا  ینعی  تسا . هتفر  ایند  زا  بئاـت 
مهیلع دّمحم  لآ  ّتبحم  قشع و  اب  هک  یسک  ِنامیْإلا  َلِمْکَتْسُم  ًانِمُْؤم  َتام  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  َو  الَأ  . 4 تسا ؟ یتّبحم  هچ  نیا ،

تالمج نیا  نورد  رد  ًامتح  ددرگیم ؟ نامیا  لامک  ثعاب  هداس  هقالع  ایآ  تسا . هتفر  ایند  زا  نامیالا  لماک  نمؤم  دننامه  دریمب ، مالـسلا 
ِتْوَْملا ُکَلَم  ُهَرََّشب  َتام  ٍدّـمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتاـم  ْنَم  َو  ـالَأ  . 5 دوشیم . الاو  رایـسب  تالامک  نیا  ببـس  هک  دراد  دوجو  یّمهم  هلأـسم 
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تـشهب هب  تراـشب  ار  وا  گرم  هتـشرف  دورب ، اـیند  زا  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  ّتبحم  اـب  سک  ره  دیـشاب ! هاـگآ  ٌریکَن  َو  ٌرِْکنُم  َُّمث  ِۀَّنَجلْاـِب 
یتسار  185 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دنهد . تراشب  وا  هب  خزرب ) رد  باوج  لاؤس و  رومأم  ناگتشرف   ) ریکن رکنم و  سپـس  و  دهدیم ،

ُّفِزَی ٍدّـمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  َو  ـالَأ  . 6 دـنهد ؟ تشهب  تراشب  ناسنا  هب  گرم  يادـتبا  رد  دوشیم  ببـس  هک  تسا  یتّبحم  هچ  نیا 
هب هک  یسورع  دننامه  ار  وا  دریمب ، مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  ّبح  اب  هک  یسک  دیشاب ! هاگآ  اهِجْوَز  ِْتَیب  یلِإ  ُسوُرَْعلا  ُّفَِزت  امَک  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ 

دّمحم لآ  ّتبحم  ریسکإ  يرآ ، دنربیم . تشهب  يوس  هب  ار  وا  ّتبحم  هوکـش و  مارتحا و  اب  ینعی  دنربیم . تشهب  يوس  هب  دنربیم ، هلجح 
ّتبحم رب  هک  یـسک  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ِناباب  هِْربَق  یف  َُهل  َِحُتف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  َو  الَأ  . 7 دراد ! ياهداعلا  قوف  راثآ  نینچ  مالسلا  مهیلع 

تّوبن و تکرب  هب  یکی  دـیاش  باوج : رد ؟ ود  ارچ  لاؤس : ددرگیمزاب . تشهب  يوس  هب  شربق  زا  رد  ود  دریمب ، مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ 
اب هک  یسک  دیـشاب ! هاگآ  ِۀَمْحَّرلا  ِۀَِکئالَم  َرازَم  ُهَْربَق  ُهَّللا  َلَعَج  ٍدّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  َو  الَأ  . 8 دشاب ! تماما  تیالو و  هرمث  يرگید 
اب درک  رواب  ناوتیم  ایآ  یتسار ، دـهدیم ! رارق  دوخ  تمحر  ناگتـشرف  هاگترایز  ار  شربق  دـنوادخ  دریمب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قشع 
اب هک  یـسک  ِۀَـعامَْجلا  َو  ِۀَّنُّسلا  یَلَع  تام  ٍدّـمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  َو  ـالَأ  . 9 دوش ؟ ناگتـشرف  هاگترایز  ناسنا  ربق  هداس  ّتبحم  کـی 

. تسا هتفر  ایند  زا  نیملسم  عامتجا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  رب  هک  تسا  یـسک  دننامه  دریمب ، مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  لآ  ّتبحم 
ضغب و ءوس  بقاوع  نوماریپ  يدـعب  هلمج  هس  و  دـش . ناـیب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  تّدوم  یتسود و  ّتبحم و  راـثآ  قوف ، هلمج  ُهن  رد 

یلَع َتام  ْنَم  َو  الَأ  . 10 186 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دینک : هّجوت  تالمج  نیا  هب  دیوگیم . نخس  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ینمشد 
مالسلا مهیلع  دّمحم  لآ  هنیک  ضغب و  اب  هک  یسک  دیـشاب ! هاگآ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  ٌسِیآ  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  ٌبُوتْکَم  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َءاج  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِضُْغب 

یهلا تمحر  زا  دیماان  سویأم و  نیا ، دناهتـشون : شایناشیپ  رب  هک  یلاح  رد  دیآیم ، رـشحم ) يارحـص  تمـس  هب   ) تمایق زور  رد  دریمب ،
یلَع َتام  ْنَم  َو  ـالا  . 11 دوشیم !؟ یتخبدب  طوقـس و  ثعاب  ردق  نیا  هک  تسا ، كانرطخ  ردـقچ  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  ضغب  تسا !

رثا زا  رتدـب  ءوس ، رثا  نیا  دوریم »! ایند  زا  رفاک  دریمب ، مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  هنیک  ضغب و  اب  هک  یـسک  ًاِرفاک  َتاـم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِضُْغب 
تیب لها  ضغب  اب  هک  یـسک  ِۀَّنَْجلا  َۀَِـحئاَر  َّمُشَی  َْمل  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِضُْغب  یلَع  َتاـم  ْنَم  َو  ـالا  . 12 تسا . مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  ضغب  یلبق 

هار لاس  رازه  هلصاف  زا  تشهب ، شوخ  يوب   » تایاور یـضعب  قبط  هک  نیا  بلاج  دنکیمن . مامـشتسا  ار  تشهب  يوب  دریمب ، مالـسلا  مهیلع 
تـشهب دراو  اـهنت  هن  تسا ، دّـمحم  لآ  ضغب  ياراد  هک  یـسک  دوـشیم : نینچ  ـالاب  هلمج  ياـنعم  تیاور ، نیا  قـبط  «« 1 ! » دوـشیم سح 
یصخش نینچ  هک ، نیا  هصالخ  دنکیمن . مامـشتسا  ار  تشهب  يوب  تهج  نیدب  تسا ، رود  تشهب  زا  لاس  هلصاف 500  ات  هکلب  دوشیمن ؛

همه نآ  اب  ار  ییاوتحمرپ  ابیز و  تیاور  نینچ  يزار ، رخف  دننامه  يدنمشناد  دنک  رواب  دناوتیم  ناسنا  هنوگچ  تسا ! رود  تشهب  زا  رایسب 
مالـسلا مهیلع  دّمحم  لآ  هداس  يرهاظ و  ّتبحم  هب  ار  نآ  یفاک ، هعلاطم  ّتقد و  هّجوت و  نودب  دـشاب و  هدرک  لقن  هداعلا  قوف  مهم و  راثآ 

دّمحم لآ  ریـسفت  حیـضوت و  هب  قوـف ، تیاور  لـقن  زا  سپ  وا  هک  نیا  رتبیجع  دـشاب !؟  187 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  هدرک  ریـسفت 
هب ناشرما  تشگزاـب  هک  دنتـسه  یناـسک  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  : » دـیوگیم دزادرپیم و  تسا ، تیاور  نیا  روحم  هک  مالـسلا ، مهیلع 

نیسح نسح و  یلع و  همطاف و  هک  تسین  یّکش  و  دنوشیم . بوسحم  لآ »  » دشاب رتلماک  رتمکحم و  ناشطابترا  هک  یناسک  تسوا ، يوس 
تالمج لقن  «« 1 . » تسا رتاوتم  ثیداحا  زا  دافتسم  تامّلـسم و  زا  نیا  دنتـشاد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ار  دنویپ  نیرتمکحم 

کی نآ ، هعلاطم  ماگنه  هب  هک  تسا  کیدزن  هعیـش  فراعم  هب  يردـقب  تالمج  نیا  تسا . بلاـج  بّصعتم  یّنـس  دنمـشناد  کـی  زا  قوف 
دلج هب  هک  یتقو  منکیم ! هعلاطم  ار  هعیش  ریسفت  نم  دنکن  هعیـش ؟ ای  تسا ، یّنـس  ملاع  کی  ریـسفت  باتک ، نیا  ایآ  هک  مدرک  کش  هظحل 

تّدوم هیآ  نتم  رد  هچنآ  هب  هّجوت  اب  لاؤس : منکیم ! هعلاطم  ار  يزار  رخف  ریـسفت  ماهدرکن و  هابتـشا  هک  مدـش  هّجوتم  مدرک ، هاـگن  باـتک 
یلاع و رایـسب  یتالمج  يواـح  هک  قوف ، ياـبیز  تیاور  قیقد  هعلاـطم  اـب  تّدوم و  هیآ  اـب  طـبترم  تاـیآ  نتفرگ  رظن  رد  اـب  تسا و  هدـمآ 
تیالو و ياهنم  هداس  ّتبحم  کی  تسا ، روکذـم  هیآ  تیاور و  ثحب  روحم  هک  یتّدوم  ّتبحم و  هک  درک  رواب  ناوتیم  ایآ  دوب ، اوتحمرپ 
تلاسر و رارمتـسا  هک  دـشابیم  تماما  تیـالو و  ياـنعم  هب  قوف ، تّدوم  هک  درک  اـعّدا  ناوتیمن  نیقی  عطق و  روطب  اـیآ  دـشاب !؟ تماـما 
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اًلماک هتشذگ  تایآ  روکذم و  تیاور  اب  هک  درک  هئارا  ناوتیم  یبسانم  ریـسفت  هچ  سپ  تسین ، نینچ  رگا  تسا ؟ نآ  زارطمه  گنـسمه و 
زا زین  تشاد و  ینازرا  ام  هب  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تیالو  ّتبحم و  قشع و  هک  میـشاب  رازگرکـش  ار  دنوادخ  دیاب  ام  دشاب ؟ بسانتم 

ص: نآرق ، رد  تیالو  تایآ  میشاب . رازگساپس  میتخومآ ، ار  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  تیالو  اهنآ  ناماد  رد  هک  شیوخ ، ناردام  ناردپ و 
188

مالسلا هیلع  قداص  ماما  نخس  رد  تّدوم  ریسفت 

هک یسک  1 ؛»  » ُهاصَع ْنَم  َهَّللا  َّبَحَأ  ام  : » میناوخیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نخس  رد  تّدوم  ریـسفت 
نیدب درادن ، تسود  ار  وا  دیامنب  تفلاخم  زین  مالسلا  هیلع  یلع  یشم  ّطخ و  اب  هک  یسک  نیاربانب ، درادن ». تسود  ار  ادخ  دنک ، تیـصعم 

تعاـطا و نودـب  ّتبحم  هک  میئوگیم  ّتلع  نیمه  هب  دـناشکب . یگدرپسرـس  یگدـنب و  تعاـطا و  يوس  هب  ار  ناـسنا  دـیاب  ّتبحم  تهج 
افص اب  يرعاش  هک  وا  دوب ؛ رهام  تسدربز و  يارعش  زا  یکی  بجاح » : » دینک هّجوت  ریز  ناتـساد  هب  تسین . تّدوم  ّتبحم و  ًاساسا  یگدنب ،

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  فصو  رد  يزور  دورسیم . يدنسپماوع  راعـشا  ماوع ، ياهرعاش  نوچمه  هاگ  دوب ، زغن  يراعـشا  ياراد  و 
تّدوم و قشع و  رگا  ینعی  نک  هاـنگ  یهاوخ  هچ  ره  منماـض ، نم  تسا  یلع  اـب  رـشح  هلماـعم  رگا  بجاـح  دورـس : ار  ریز  بساـنمان  رعش 

هدمآ قوف  رعـش  رد  هک  نیغورد  ّتبحم  نیا  دوش . هانگ  رد  قرغ  ناسنا  دنچ  ره  تسا ؛ یفاک  تاجن  يارب  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ّتبحم 
يرعـش هچ  نیا  بجاح  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـید ، باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یبش  يو  تسا . ناراـکهانگ  يارب  يزبس  غارچ  تسا 

اب رـشح  هلماعم  رگا  بجاح  درک : حالـصا  ریز  تروص  هب  ار  وا  رعـش  ترـضح  میوگب ؟ هنوگچ  درک : ضرع  بجاـح  ياهتفگ !؟ هک  تسا 
تایآ تسا . هانگ  كرت  قح و  ترـضح  زا  ندرک  تعاطا  ياـنعم  هب  ّتبحم  نیارباـنب ، نک  هاـنگ  رتمک  نک و  یلع  خر  زا  مرـش  تسا  یلع 

189 ص : نآرق ، رد  تیالو 

تایاور هیاس  رد  تّدوم  هیآ  ریسفت 

دنچ رکذ  هب  هک  دراد ، دوجو  یّنس  هعیش و  زا  یفلتخم  تایاور  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  حرـش و  رد  تایاور  هیاس  رد  تّدوم  هیآ  ریـسفت 
ریز تیاور  رماع ، زا  وا  و  ریبج ، نب  دیعس  زا  ۀباحّصلا » لئاضف   » شباتک رد  ّتنـس ، لها  ناگرزب  زا  دمحا ،» - » 1 مینکیم : تعانق  نآ  هنومن 

ْتَبَجَو َنیذَّلا  ُءالُؤه  ْنَم  َُکَتبارَق ؟ ْنَم  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  اُولاق : یبْرُْقلا » یف  َةدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال   » َْتلََزن اََّمل  تسا : هدرک  لـقن  ار 
نآ زا  مدرم  دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تّدوم  هیآ  هک  یماگنه  « 1  » ًاثالَث اَهلاق  و  امُهاْنبا ، َو  ُۀَمِطاف  َو  ٌِّیلَع  َلاق : ْمُُهتَّدَوَم ؟ اْنیَلَع 

ربمایپ دنتـسه ؟ یناسک  هچ  هدـش ، بجاو  ام  رب  اهنآ  تّدوم  هدـمآ و  هیآ  نیا  رد  هک  امـش ، ناکیدزن  ماوقا و  زا  روظنم  دندیـسرپ : ترـضح 
دنچ اـبیز  تیاور  نیا  زا  درک . رارکت  راـب  هس  ار  هلمج  نیا  و  دنتـسه . نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  روظنم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دوخ هن  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  یبرق  زا  روظنم  هک  دـنکیم  حیرـصت  قوف  تیاور  لّوا : دوـشیم : هدافتـسا  مهم  هتکن 

ناکیدزن مامت  لماش  یبرق  هک  نیا  رب  هوالع  هَّللا . یلا  ۀـبرق  کین و  ياهراک  قلطم  هن  ناناملـسم و  يابرقا  هن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
لّوا هتکن  رد  هک  یتشادرب  مود : دش . رکذ  اهنآ  مان  هک  تسا  يدودعم  ّصاخ و  صاخشا  لماش  هکلب  تسین ؛ زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

دناهدرک حرطم  ّتنس  لها  نادنمـشناد  یخرب  هک  یتالامتحا  غارـس  هب  نانآ  تهج  نیدب  تسا  هدوب  مه  ربمایپ  باحـصا  نهذ  رد  دش  رکذ 
دندوب هدیمهف  زین  ار  نیا  دندرک و  حرطم  هدـیمهف و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناکیدزن  ّتبحم  تّدوم و  هلأسم  ًامیقتـسم  هکلب  دـنتفرن ،

: موس دـنک . صّخـشم  ار  اـهنآ  هک  دـنهاوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  تهج  نیدـب  تسین ، هیآ  رظن  دروـم  ربماـیپ  ماوـقا  ماـمت  هک 
، دندیمهف  190 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  ار  یبرق »  » تّدوـم ّتبحم و  بوـجو  تّدوـم  هیآ  زا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا 

نآرق رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتایآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 185زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


ّتبحم تّدوم و  دنراد ، یبرق »  » يارب هک  ییاهریسفت  زا  رظن  عطق  اب  دنتسه و  هدیقع  نیا  رب  زین  ّتنس  لها  هعیش و  ءاملع  مامت  هک  هنوگنامه 
ایآ تسا ؟ هدش  بجاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ّتبحم  ارچ  هک : مینکیم  رارکت  ار  لاؤس  نیا  زاب  اّما  دننادیم ، بجاو  ار  نانآ 
نیا نآ  و  دراد ؟ یحضاو  نشور و  هفسلف  ای  تسا ، يدّبعت  يرما  تسین ، نشور  ام  يارب  نآ  هفسلف  هک  ماکحا ، زا  یـضعب  دننام  هلأسم ، نیا 

نآ و اب  طبترم  تایآ  ریاس  تّدوم و  هیآ  يارب  یحیحـص  ریـسفت  میهاوخب  رگا  تسا . ناگرزب  نآ  زا  يوریپ  تعاـطا و  همّدـقم  ّتبحم ، هک 
هفـسلف ار  ّتبحم  دیاب  میـشاب  هتـشاد  دمآ ، دهاوخ  هک  يرگید  تایاور  قوف و  تیاور  میدناوخ و  يزار  رخف  ریـسفت  رد  هک  يدـنلب  تیاور 

، تسا مالـسا  ناینب  تلاسر  هک  هنوگنامه  ات  تسا . نآ  گنـسمه  تلاسر و  فیدر  رد  هک  یتیالو  مینادـب . تفالخ  تموکح و  تیـالو و 
ریظن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ناوارف  ناگتـسب  ماوقا و  دوجو  اب  هک  مینک  هّجوت  هتکن  نیا  هب  رگا  ًاصوصخم  دشاب . نآ  همادا  تیالو 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ماوقا  هّیقب  وا  ياههون  بلّطملا و  دبع  نادنزرف  ریاس  بلاط ، وبا  رگید  نادنزرف  شنادنزرف ، بلّطملا و  دبع  نب  ساّبع 
تسا و تماما  تیالو و  روظنم  هک  تسا  یمکحم  هنیرق  نیا  دهنیم ، نیسح  نسح و  یلع و  همطاف و  يور  تشگنا  طقف  ترضح  نآ  هلآ ،

دهاوش رد  یناکـسح  مکاـح  زا  ناـیبلا  عمجم  رد  یـسربط  موحرم  - 2 دوب . مزـال  ربماـیپ  ماوقا  ماـمت  تّدوم  تسا ، هدوب  يداـع  ّتبحم  رگا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  دوشیم ، هدـید  نآ  رد  هبدـن  ياعد  ياههشیر  هک  ار ، ریز  تیاور  یلهاب  همامأ  وبأ  زا  لقن  هب  لـیزنّتلا 

َو اهُحاِقل  ُۀَمِطاف  َو  اهُعْرَف  ٌِیلَع  َو  اُهلْـصَأ  اَناَف  ٍةَدِحاو  ٍةَرَجَـش  ْنِم  اِّیلَع  َو  اَنَأ  َقَلَخ  َو  یّتَش  ٍراجْـشَأ  ْنِم  َءایْبنالا  َقَلَخ  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإ  دـنکیم : لقن 
َو افَّصلا  َْنَیب  َهَّللا  َدَبَع  ًادـبع  َّنَأ  َْول  َو  يوَه  اهنَع  َغاز  ْنَم  َو  اَجن  اِهناصْغَأ  ْنِم  ٍنْصُِغب  َقَّلَعَت  ْنَمَف  اُهقارْوَأ ، انُعایْـشَأ  َو  اهُراَِمث  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا 

ُهَّللا ُهَّبَک  انَتَّبَحَم  ْكِرُْدی  َْمل  َُّمث  « 1  » یلاْبلا  191 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ِنَّشلاَک  َریـصَی  یَّتَح  ٍماع  َْفلا  َُّمث  ٍماع  َْفلا  َُّمث  ٍماع  َْفلا  ِةَوْرَْملا 
نم یلو  دیرفآ ، ادج  مه  زا  ار  ناربمایپ  ياههشیر  دـنوادخ  یبْرُْقلا » ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  : » الَت َُّمث  ِراّنلا  ِیف  ِْهیَرَْخنِم  یلَع 
هبنج همطاـف  و  تسا ، نآ  ياـههخاش  هلزنم  هب  یلع  تخرد و  نیا  هشیر  نم  میتسه ، تخرد  کـی  هشیر و  کـی  زا  یلع  و  مالـسا ) ربماـیپ  )

. دنشابیم تخرد  نیا  ياهگرب  هلزنم  هب  مه  ام  نایعیش  و  تکربرپ ، تخرد  نیا  ياههویم  نیسح  نسح و  دراد و  ار  نآ  يدنبهفطن  حیقلت و 
رازه زین  موس  هلحرم  رد  دنک و  تدابع  رگید  لاس  رازه  هرابود  و  دنک ، تدابع  لاس  رازه  هورم  افـص و  نیب  رد  ام  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  رگا 

ّتبحم و یلو  دوش ، ياهدیکـشخ  هنهک  کشم  نوچمه  هک  ياهنوگب  دـنک ) تداـبع  لاـس  رازه  هس  عومجم  رد  ینعی   ) دـنک تداـبع  لاـس 
هیآ ربمایپ  سپس  دزادنایم ! مّنهج  شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  دنوادخ  هکلب ) درادن ، وا  يارب  يدوس  چیه  اهتدابع  نیا   ) دنکن كرد  ار  ام  تّدوم 

هب ار  یبرق » تّدوم   » ًاحیرـص زین  تیاور  نیا  لّوا : دروـخیم : مشچ  هب  یتاـکن  زین  فیرـش  تیاور  نیا  رد  « 2 . » دـندومرف توالت  ار  تّدوم 
هک دنکیم  تلالد  یبوخب  تسا  نآ  رد  هک  ياهدنهدناکت  تاریبعت  اب  دنکیم و  ریسفت  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  تّدوم 
رد قوف  يابیز  تیاور  مود : دـشابیم . نآ  هرمث  تفالخ  تیالو و  هک  تسا  یتّبحم  هکلب  تسین ، یلومعم  هداس و  ّتبحم  کـی  ّتبحم  نیا 

هدمآ تیاور  نیا  رد  هک  تسا  يزیچ  هیبش  هفیرـش ، هیآ  نآ  ریـسافت  زا  یکی  تسا ، « 3 « » هبّیط هرجش   » هفیرش هیآ  میـسرت  یعون  هب  تقیقح 
، دشاب هتشادن   192 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  گرب  یتخرد  رگا  دراد ، ار  اـههویم  تسارح  ظـفح و  هفیظو  تخرد  گرب  موس : تسا .

هکرابم هرجش  نآ  ياهگرب  خاش و  قوف ، تیاور  قبط  هک  هعیش ، هفیظو  دنوشیم . دوبان  تافآ  ریاس  باتفآ و  شبات  لباقم  رد  نآ  ياههویم 
دوشیم هدافتسا  تیاور  زا  مراهچ : دشابیم  تسا ، يربهر  تیالو و  تماما و  نامه  هک  قوف ، تخرد  ياههویم  زا  تسارح  ظفح و  تسا ،

زین سّدـقم  هطقن  نآ  رد  تدابع  یّتح  یلو  درادـن ، مارحلا  دجـسم  طاقن  ریاس  هک  دراد ، یّـصاخ  یگژیو  هورم  افـص و  نیب  رد  تداـبع  هک 
ّتبحم کی  هباشم ، تایاور  ریاس  ثیدح و  نیا  رد  هدش  حرطم  ّتبحم  رگا  هک  مینکیم  رارکت  مهزاب  مجنپ : درادن ! یـشزرا  تیالو  نودب 
رایـسب نآ  يانعم  مینک ، ریـسفت  تماما  تیالو و  هب  ار  نآ  رگا  یلو  دریگیم ؛ رب  رد  ار  ثیداـحا  نیا  ماـمت  ماـهبا  زا  ياهلاـه  دـشاب ، يداـع 

ماش هب  ار  البرک  ناریـسا  هک  یماگنه  : » دنکیم لقن  داّجـس  ماما  زا  یفورعم  تیاور  روثنملا » ّرّدـلا   » رد یطویـس  ياقآ  - 3 دوشیم . نشور 
ّیلع مراهچ ، ماما  هب  باطخ  دوب ، هتفرگ  رارق  وا  یتموکح  هاگتـسد  هیواعم و  دـیدش  تاغیلبت  ریثأت  تحت  هک  نایماش ، زا  رفن  کی  دـندروآ 

یتراسج نخس ، نیا  دنچ  ره  دومن »! راکـشآ  ار  ناتغورد  درک و  اوسر  ار  امـش  هک  رکـش  ار  ادخ  : » درک ضرع  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نبا 
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نودب تهج  نیدـب  دراد ، کمک  تیادـه و  هب  زاین  هتـشگ و  هّیما  ینب  مومـسم  تاغیلبت  روهقم  وا  هک  دـنادیم  ماما  یلو  دوب ، تشز  رایـسب 
هیآ نیا  ایآ  دیتسیک - ؟ امش  یـسانشیم - ؟ ار  ام  ایآ  مناوخن - ؟ ارچ  يرآ ، یناوخیم - ؟ نآرق  ایآ  دیـسرپ - : وا  زا  یمرن  اب  ّتینابـصع و 

تّدوم هیآ ، نیا  يرآ ،  - 193 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ياهدرک ؟ توالت  ار  یبْرُْقلا » ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلا  ًارْجا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ـال  ْلـُق   » هفیرش
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  یبرق و  دراد - ؟ امش  هب  یطبر  هچ  یلو  درمشیم ؛ بجاو  مزال و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ 

، دـهاوش نئارق و  نیا  هعومجم  « 1 . » درک هبوت  ناوارف  ینامیـشپ  اب  دش و  بلقنم  رایـسب  دینـش ، ار  بلطم  نیا  یماش  درمریپ  یتقو  میتسه ! ام 
. تسین یلومعم  يداع و  ّتبحم  کی  روکذم ، تایاور  تّدوم و  هیآ  رد  هدش  حرطم  تّدوم  ّتبحم و  هک  دهدیم  ناشن 

مهم هتکن  دنچ 

لآ هروس  هیآ 31  رد  لاعتم  دنوادخ  دوش . یگدنب  تعاطا و  ببـس  دـیاب  ّتبحم  دـیجم ، نآرق  تایآ  زا  یـضعب  قباطم  مهم 1 - هتکن  دنچ 
ادـخ رگا  وگب : ام )! ربمایپ  يا  ( ؛ ٌمیحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  دـیامرفیم : نارمع 

، نیاربانب تسا . نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  و  دشخبب ؛ ار  ناتناهانگ  و  درادب ؛ تسود  ار  امش  زین )  ) ادخ ات  دینک ، يوریپ  نم  زا  دیراد ، تسود  ار 
تعاطا و نانآ  زا  دیاب  میتسه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  یعّدم  ام  رگا  سپ  دنک ، تعاطا  وا  زا  دیاب  دراد  تسود  ار  سک  ره  ناسنا 

هنوگنامه - 2 تفگ . میهاوخ  نخـس  رتشیب  هیآ  مایپ  شخب  رد  دروم  نیا  رد  دوب . میهاوخن  قداـص  دوخ  یتسود  رد  هنرگو  میئاـمن ، يوریپ 
هّمئا مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تماما  تیالو و  رب  تلالد  رگید ، تایآ  تایاور و  ماـمت  زا  رظن  عطق  اـب  تّدوم  هفیرـش  هیآ  تشذـگ  هک 
رانک رد  ار  هیآ  نیا  رگا  دوشیم و  رتنـشور  شتلالد  نآ ، لوزن  نأش  رد  هدراو  تایاور  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  دراد . مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

نشور حضاو و  رایسب  نآ  تلالد  میهد ، رارق  هباشم  تایآ  رگید  نیقداص و  هیآ  غیلبت ، هیآ  لامکا ، هیآ  لثم  تیالو ، هب  طوبرم  تایآ  ریاس 
هک هدش  حرطم  یناعملا ، حور  رد  ّتنس ، لها  فورعم  رّسفم  یسولآ ، يوس  زا  لاکشا  ود  - 3 194 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دوشیم .

هیلع هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هنوگچ  فلا - میزادرپیم : ود  نآ  رکذ  هب  اهنت  تهج  نیدب  دش ، نشور  قباس  ياهثحب  زا  اهلاکـشا  نیا  باوج 
يدزم رجا و  مادـک  چـیه  ءایبنا  ریاس  هک  یلاح  رد  تسا ، هتـساوخ  ناناملـسم  زا  ار  شیوخ  تیب  لها  ّتبحم  تلاـسر ، دزم  ناونع  هب  هلآ  و 

یلـص ربمایپ  صخـش  هن  دوب ؛ یمالـسا  هعماج  ّلک  عفن  هب  رجأ  نیا  هک  تسا  نیا  تشذگ ، هک  هنوگنامه  لاؤس ، نیا  خساپ  دـندرکن ؟ بلط 
زا ّتبحم  نیب  یطبر  هچ  یلو  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  ّتبحم  یبرق  زا  روظنم  هک  میتفریذپ  ضرف  رب  ب - هلآ . هیلع و  هللا 

يزیچ ره  رجا  هک  تشذگ  مه  لاؤس  نیا  خساپ  دراد ؟ دوجو  دنکیم ، اعّدا  هعیـش  هک  هنوگ  نآ  رگید ، يوس  زا  تفالخ  تماما و  وسکی و 
، تیالو زا  یلاخ  يداع  ّتبحم  اّما  دـشابیم ، تلاسر  اب  بسانتم  تسا  تماما  تیـالو و  هرمث  اـی  أـشنم  هک  یتّبحم  دـشاب ، نآ  قباـطم  دـیاب 

ربمایپ دهدیم و  نآ  اب  بسانم  ار  لمع  شاداپ  تسا و  میکح  دنوادخ  میدقتعم  هک  اجنآ  زا  و  دوب . دـهاوخن  تلاسر  زارطمه  کش  نودـب 
. تسا تماما  تیالو و  ثحب ، دروم  ّتبحم  زا  روظنم  کش  نودب  سپ  دبلطیم ، بسانم  شاداپ  تسا و  میکح  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تّدوم هیآ  مایپ 

مالـسلا و هیلع  یلع  نتـشاد  تسود  موهفم  هچ ؟ ینعی  هدش  حرطم  تلاسر  دزم  رجا و  ناونع  هب  هفیرـش  هیآ  رد  هک  یتّدوم  تّدوم  هیآ  مایپ 
نیغورد 2- بذاک و  یتسود  - 1 تسا : مقر  ود  تّدوم  یتسود و  هک  تفگ  دیاب  لاؤس  نیا  خساپ  رد  تسیچ ؟ مالـسلا  مهیلع  يدـه  هّمئا 
؟ میراد تسود  هچ  يارب  ار  یلع  تسیچ ؟ ّتبحم  تّدوم و  هزیگنا  هک  مینیبب  دیاب  هلأسم  نیا  ندش  رتنـشور  يارب  یقیقح  نیتسار و  یتسود 
تواخـس و رطاـخب  شتعاجـش ؟ رطاـخب  شملع ؟  195 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  رطاـخ  هب  شتـالامک ؟ رطاـخ  هـب  شلاـم ؟ رطاـخ  هـب 

رگا رگید ؟ روما  رطاخ  هب  ای  هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسا و  زا  شتیامح  داهج و  رطاخب  شايراکادف ؟ راثیا و  رطاخب  شایئاسراپ ؟
نینچ درادـن ، دوجو  رگا  دراد ؟ دوجو  زین  ام  رد  اهـشزرا  نآ  زا  يوترپ  ایآ  میراد ، تسود  دوب  دـقتعم  وا  هک  ییاهـشزرا  رطاـخ  هب  ار  یلع 
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میجنـسب و ار  دوخ  كالم ، رایعم و  نیا  اب  دیاب  تسا ! یقیقح  یعقاو و  تّدوم  دراد  دوجو  رگا  تسا و  نیغورد  بذاک و  یتّدوم  ّتبحم و 
رگا میهد و  رییغت  ار  نآ  تسا ، لّوا  عون  زا  هدرکن  ییادـخ  رگا  ات  میهد ، صیخـشت  ناراوگرزب  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  تّدوم  ّتبحم و  عون 

دنبیاپ نادب  تخـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یئاهـشزرا  زا  یکی  میهد . شرورپ  هدومن و  لیمکت  ار  نآ  تسا ، مود  عون  زا  هَّللا  ءاشنا 
رگید راب  کی  یلو  دیاهدینش ، اهراب  ار  ناتـساد  نیا  هچرگ  تسا ؛ هدیتفت  نهآ  ناتـساد  نآ  هنومن  هک  دشابیم ، هطبار  رب  هطباض  مّدقت  دوب ،

نونکا هدیـسر ، يرهاظ  تموکح  هب  ینیـشنهناخ  توکـس و  یناـیلاس  زا  سپ  ّتیمولظم ، سپ  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دـینک : هّجوت  نآ  هب 
تکرح هفوک ، تموکح ، زکرم  يوس  هب  هنیدم  زا  تسا - ریقف  دنمهلئاع و  يدرف  هک  لیقع - شردارب  تسا . ناناملـسم  تردـقرپ  رادـمامز 

اّما دزادنایم ؛ ماب  تشپ  يور  رب  ار  ماش  هرفس  هفوک  رهـش  يامرگ  رثا  رب  ترـضح  ددرگ ، شبیـصن  لاملا  تیب  زا  يرتشیب  مهـس  ات  دنکیم 
دروخیمن و یئاذغ  لیقع  تهج ، نیدب  درادن ! ناریما  ناهاشداپ و  نیگنر  ياههرفس  اب  یتهابش  چیه  تساههرفـس و  ریاس  دننام  هرفـس  نیا 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  مدرگرب ». هنیدم  هب  ات  نک  لح  ارم  لکـشم  تسین ! راگزاس  نم  هدـعم  اب  اهاذـغ  نیا  : » دـیوگیم دوخ  ردارب  هب 
میورب و رازاب  هب  ود  ره  ایب  دراد . دوجو  یناوارف  یتمیق  دنمـشزرا و  يایـشا  اـههزاغم  نورد  تسادـیپ . اـجنیا  زا  هفوک  رازاـب  ردارب ! : » دومرف

نینچ هب  تسد  هک  میتسه ، قراس  دزد و  ام  رگم  ناج ! ردارب  : » تفگ لیقع  رادرب »! یهاوخیم  ردقچ  ره  امـش  مینک و  تقرـس  ار  ياهزاغم 
ص: نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسین »!؟ يدزد  لاـملا  تیب  زا  وت ، هب  یفاـضا  هجو  نتخادرپ  رگم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  مینزب »!؟ يراـک 

ياهریـشمش اب  ود  ره  دیآیم . هفوک  يوس  هب  ياهلفاق  مدینـش  : » دیامرفیم دـهدیم و  يرگید  داهنـشیپ  شردارب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع   196
! ناج ردارب  : » تفگ لیقع  رادرب »! ناوراـک  زا  يراد  زاـین  هچنآ  وت  میربیم ؛ شروی  ناـنآ  رب  ناـهگان  میناـمیم و  ناوراـک  نیمک  رد  هنهرب 
يدزد و یعون  زین  لاملا  تیب  زا  رتشیب  مهس  تخادرپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  مینزب »؟! يراک  نینچ  هب  تسد  هک  میتسه ، نزهار  ام  رگم 

نیا دید  هک  لیقع  درب . ردارب  تسد  کیدزن  ار  ياهتخادگ  نهآ  مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  « 1 « »!؟ یناوـخیم نآ  هب  ارم  ارچ  تسا ، تقرس 
اجک ّتیرـشب  ملاع  خـیرات  لوط  رد  تفر . تساخرب و  دوش ، جراـخ  تلادـع  ّطـخ  زا  ياهظحل  يارب  یّتح  تسین  رـضاح  هدازآ  ياورناـمرف 

ام نیلوئـسم  هب  ایادخ ! دنک ! راتفر  شردارب  اب  هنوگ  نیا  تلادـع  ظفح  يارب  روشک ، هنازخ  رادرایتخا  دـنمتردق و  يردارب  هک  دـیراد  غارس 
. دنرادب مّدقم  طباور »  » رب ار  طباوض »  » هراومه دنشاب و  هدازآ  ناگدازآ ، ریما  دننامه  هک  هد  قیفوت 

تّبحم بتارم  لحارم و 

ناسکی مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هب  همه  ّتبحم  و  دراد ، یفلتخم  لـحارم  روما ، رگید  زا  يرایـسب  دـننام  ّتبحم  ّتبحم  بتارم  لـحارم و 
تسین و نیغورد  رگید  هتـسد  ّتبحم  تسا ؛ هدرکن  هشیر  اـهنآ  بلق  رد  تسین و  شیب  یناـبز  هقلقل  تسا و  نیغورد  یخرب  ّتبحم  تسین ؛
هب هدرک ، هشیر  ذوـفن و  ناـشناج  قاـمعا  رد  ّتبحم  هشیر  موـس  هتـسد  تسا ؛ یحطـس  هکلب  تسین ، قـیمع  یلو  دراد ، اـهنآ  بلق  رد  هشیر 

، هنوـگ یلع  ناشنانخـس  راو ، یلع  یـصاخشا  نینچ  دروـخرب  تسا . هدروآرد  بوـبحم  يوـب  گـنر و  هب  ار  اـهنآ  دوـجو  ماـمت  هک  یلکش 
ياهلحرم تسا ، ّتبحم  هلحرم  نیرتیلاع  نیا  دهدیم ! یلع  يوب  اهنآ  زیچ  همه  هصالخ  یلع ، ياطعا  نوچمه  ناشیاطعا  يولع ، ناشقالخا 

نیا رد  مه  ار  شناج  هکلب  دنک ، هضواعم  رگید  زیچ  چیه  اب  ار  ّتبحم  نیا  تسین  رـضاح  نآ  دجاو   197 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هک 
: دینک هّجوت  یلاع  ّتبحم  نیا  زا  ياهنومن  هب  دنکیم . ادف  هار 

صلاخ یقشاع  راّمت ، مثیم 

عافد رطاخ  هب  هدنیآ  رد  ار  وت  دیوگیم : ناوارف ، یتّبحم  ياراد  صلاخ و  ناقشاع  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  یلع  صلاخ  یقـشاع  راّمت ، مثیم 
، دیـسرتن روکذـم  قشاـع  تشاد ؟ یهاوـخ  یلاـح  هچ  هظحل  نآ  رد  دـنزیوآیم ! رادرب  نم ، هـب  تاهقـالع  قـشع و  نـم و  بـتکم  نـم و  زا 
زا یلخن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تخیوآ !؟ دـنهاوخ  راد  هب  ارم  اجک  اقآ ! درک : ضرع  دـش و  لاـحشوخ  هکلب  درکن ، رارف  یلع  زا  دیـسارهن ،
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مالـسلا هیلع  یلع  زا  اهنت  هن  هتخابکاپ ، قشاـع  نیا  دز . دـنهاوخ  راد  هب  ار  وت  لـخن  نیا  هبوچ  يور  رب  دومرف : درک و  هراـشا  هفوک  ياـهلخن 
دزن هب  زور  ره  دوشیم . رتروهلعـش  یلع  هب  شقـشع  شتآ  هکلب  دزیرگیمن ، راید  رهـش و  نآ  زا  دوشیمن و  رود  وا  زا  دریگیمن و  هلـصاف 

وگتفگ نآ  اب  دـنکیم و  قشع  تخرد  اب  دـناوخیم ، زامن  شرانک  رد  دـنکیم ، شیرایبآ  دـیامنیم ، یگدیـسر  نآ  هب  دـیآیم ، لخن  نآ 
دنهاوخ رادرب  وت  يور  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  قـشع  مرج  هب  ارم  يزور  وـت ! يارب  نم  ياهدـش و  هتخاـس  نم  يارب  وـت  لـخن ! يا  دـنکیم :

ارف دوـعوم  زور   198 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  دوشیم !؟ تفاـی  یقـشاع  ياـهناسنا  نینچ  ّتیرـشب  خـیرات  ياـجک  رد  « 1 !« » تخیوآ
شوماخ مالـسلا ، هیلع  یلع  شبوبحم ، هب  وا  قشع  ياههلعـش  اهنت  هن  یلو  دـنزیوآیم ، راد  هب  لخن  نامه  رب  ار  هتخاـبکاپ  قشاـع  دـسریم ،

دناوـتیمن نمـشد  هک  ییاـج  اـت  دزادرپیم ! یلع  بقاـنم  لـئاضف و  رکذ  هب  مه  راد  هبوـچ  يور  رب  ددرگیم و  رتنازورف  هـکلب  دوـشیمن ،
نیا مندرگ  زا  دش  اج  هب  هچ  دش ، ادف  هناناج  هر  رد  رـس  نابز ! مه  دهدیم و  رـس  مه  هنوگ  نیدـب  دـنکیم . عطق  ار  وا  نابز  دـنک و  لّمحت 
هّیقت مالسا  رظن  زا  رگم  لاؤس : دش  اج  هب  هچ  دش ، امن  تشگنا  ملد  نوخ  تشگنا  رس  رب  انح  هتـسب  ملد  نوخ  زا  دش  اج  هب  هچ  دش ، ادا  نید 

: باوج دـنهدن ؟ رارق  گرم  ماک  رطخ و  رد  ار  دوخ  دـننک و  ظفح  ار  ناشناج  ات  دـندرکیمن ، هّیقت  يدارفا  نینچ  ارچ  سپ  تسین ؟ بجاو 
دـشاب و رطخ  رد  بتکم  نید و  ساسا  هک  اجنآ  دـشابیم . مارح  زین  دراوم  زا  یخرب  رد  تسا ، بجاو  دراوم  یخرب  رد  هّیقت  هک  هنوگناـمه 

دیاب دـنراد  يرگاشفا  ناوت  تردـق و  هک  یناسک  دنـشاب ، هدرک  دـنب  رد  ار  ناگدازآ  مامت  دـشاب و  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  یکیراـت  تملظ و 
بکترم دننک  هّیقت  رگا  هکلب  تسین ، مارح  هّیقت  اهنت  هن  تروص  نیا  رد  دننک و  الم  رب  ار  مکاح  هاگتـسد  تایانج  ملظ و  دـننک و  يرگاشفا 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  لئاضف  تایآ   199 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  « 1 ! » دناهدش یندوشخبان  گرزب و  هانگ 

هلهابم هیآ   3

هراشا

ْلِهَْتبَن َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأَو  انَـسُْفنَأَو  ْمُکَءاِسنَو  انَئاِسنَو  ْمُکَءاْنبَأَو  انَئاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َکَئاج  ام  ِدَْعب  ْنِمِهِیف  َکَّجاح  ْنَمَف  هلهابم  هیآ   3
ام ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاح  ْنَمَف  هلهابم  هیآ   201 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  هیآ 61 » نارمع ، لآ  هروس   » َنیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَـعْجَنَف 

هروس  » َنیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأَو  انَـسُْفنَأَو  ْمُکَءاِسنَو  انَئاِسنَو  ْمُکَءاْنبَأَو  انَئاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َکـَئاج 
اهنآ هب  دنزیخ ، رب  زیتس  هّجاحم و  هب  وت  اب  یناسک  زاب ) ، ) هدیسر وت  هب  حیسم ) هرابرد   ) هک یشناد  ملع و  زا  دعب  هاگره  هیآ 61 » نارمع ، لآ 

زا ام  ار ؛ دوخ  نانز  مه  امـش  میئامن ، توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار ؛ دوخ  نادنزرف  مه  امـش  مینک ، توعد  ار  دوخ  نادـنزرف  ام  دـیئایب  وگب :
! میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  هلهابم  هاگنآ  دوخ ؛ سوفن  زا  مه  امش  مینک ، توعد  دوخ  سوفن 

ثحب يامنرود 

مالسلا مهیلع  نیسح  نسح و  شدنزرف  ود  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هب  طوبرم  تایآ  زا  رگید  یکی  هلهابم  هیآ  ثحب  يامنرود 
هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مالسا و  ّتیناّقح  ییوس  زا  تسا ، نارجن  نایحیسم  اب  ناناملـسم  هلهابم  نآ  عوضوم  هک  هفیرـش ، هیآ  نیا  تسا .

ناوتیم موس ، يوس  زا  درادیم و  نایب  ار  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  هجرد  ّولع  ماقم و  تعفر  رگید ، يوس  زا  دنکیم و  تباث  ار  هلآ  و 
. دناسر تابثا  هب  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  تیالو و  نآ  طّسوت 

همّدقم

هراشا
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202 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا : يرورض  مزال و  هتکن  ود  رّکذت  هلهابم ، هفیرش  هیآ  ریسفت  هب  عورش  زا  لبق  همّدقم 

هبرح نیرخآ  هلهابم  . 1

تسیب و نیا  رد  دیوگیم . نخس  مالسلا  هیلع  حیـسم  ياسیع  ترـضح  نوماریپ  نارمع  لآ  هروس  ات 60  تایآ 35  هبرح  نیرخآ  هلهاـبم  . 1
يوگتفگ مالسلا ، اهیلع  میرم  ترضح  لیاضف  شردام ، ّتیصخش  ترضح ، نآ  تاماقم  مالسلا ، هیلع  یـسیع  ترـضح  ّدلوت  زا  هیآ ، شش 

مالسلا هیلع  یسیع  ترـضح  هرابرد  ینالوط  ثحب  نیا  زا  سپ  دنوادخ  تسا . هدش  ثحب  رگید  لئاسم  و  ینامـسآ ، هدئام  ناگتـشرف ، اب  وا 
راب ریز  مهزاب  یقطنم  ّلدتسم و  ياهثحب  روما و  نیا  همه  نایب  زا  سپ  نایحیسم  رگا  هک  دیامرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب 

. دوش نشور  قح  ات  نک ، هلهابم  اهنآ  اب  نک ، باختنا  اهنآ  اب  دوخ  رب  رد  يرگید  توافتم  هار  دنتفریذپن ، ار  مالسا  دنتفرن و 

؟ هچ ینعی  هلهابم  . 2

رادهّچب یتقو  اهرتش  تسا . ندرک  اـهر  ياـنعم  هب  برع  تغل  رد  لـَْهب »  » و تسا . هدـش  هتفرگ  لـَْهب »  » هّداـم زا  هلهاـبم  هچ ؟ ینعی  هلهاـبم  . 2
ار اهناتسپ  یهاگ  یلو  دنامب ؛ یقاب  رتش  بحاص  يارب  يرادقم  دروخن و  ار  ردام  ریش  همه  رتش  هّچب  ات  دندنبیم  ار  اهنآ  ياهناتسپ  دنوشیم 
هک يرتش  ینعی  دـیوگیم ، لهاب » لبا   » هدـش زاب  شیاهناتـسپ  هک  يرتش  نینچ  هب  برع  دروخب ، دراد  لیم  هچ  ره  رتش  هّچب  ات  دـننکیم  زاب 

ياهثحب زا  دعب  رفن  ود  هاگره  هک : نیا  نآ  دراد و  يرگید  يانعم  حالطـصا ، رد  اّما  و  دـنک . هدافتـسا  نآ  زا  شاهّچب  ات  هدـش  اهر  شریش 
دنکیم و نیرفن  يرگید  ّقح  رد  مادـک  ره  اجنیا  رد  دـننک ، عناق  ار  رگیدـکی  دنتـسناوتن  نشور ، ياهناهرب  یلقع و  ياهلالدتـسا  یقطنم و 
هب دنکیم . رارکت  ار  نیمه  مه  يرگید  و  يوش » راتفرگ  یهلا  تازاجم  هب  ییوگیم  فالخ  وت  متـسه و  قح  رب  نم  رگا  : » دیوگیم نینچ 

هلهابم رد  اریز  تسا ؛ نشور  رگیدکی  اب  هلهابم »  » یحالطصا يوغل و  يانعم  طابترا  دنیوگیم . هلهابم »  » شطئارـش لوصح  اب  يراک  نینچ 
رد تیالو  تایآ  دیامنیم . راذگاو  لّوحم و  دنوادخ  هب  ار  وا  رما  دنکیم و  اهر  ار  رگید  فرط  دـیوگیم  قح  تسا  یعّدـم  هک  یـصخش 

203 ص : نآرق ،

ریسفت حرش و 

هلهابم هب  توعد 

ثحب و همه  نیا  زا  سپ  نایحیـسم  يراصن و  زا  کی  ره  ام ! ربمایپ  يا  ِْملِْعلا -» َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاح  ْنَمَف   » هلهابم هب  توعد 
هب ناـنچمه  رگا  ترـضح ، نآ  فلتخم  نوئـش  نوماریپ  نیتـم  نقتم و  ياهلالدتـسا  مالـسلا و  اـمهیلع  میرم  نب  یـسیع  هب  طوـبرم  ثحاـبم 

همادا رد  يرگید  هار  دـش ، تقیقح  ّقح و  يوس  هب  اهنآ  یبایهار  عنام  هدرپ  باـجح و  ناـسب  جاـجل  داـنع و  و  دـنداد ، همادا  دوخ  تجاـجل 
«- ْمُکَـسُْفنأ َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  ْاَولاعَت  ْلُقَف  . » نک هلهابم  اهنآ  اب  نک و  باختنا  قح  يوس  هب  اهنآ  توعد 
زا کی  ره  يوس  زا  هک  وگب  اهنآ  هب  ام ! ربمایپ  دوشیم . صّخـشم  دننک  تکرـش  هلهابم  مسارم  رد  دیاب  هک  يدارفا  هیآ ، زا  تمـسق  نیا  رد 

سیئر هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ینعی  ناناملـسم ، سیئر  - 1 دـننک : تکرـش  مسارم  نیا  رد  هورگ  راهچ  دـیاب  هلهاـبم ، نیفرط 
هک نیا  نوماریپ  هدنیآ  ثحابم  رد  امش . سوفن  ام و  سوفن  - 4 امش . نانز  ام و  نانز  - 3 امش . نادنزرف  نامنادنزرف و  - 2 نارجن . نایحیسم 

نیا زا  سپ  َنیبِذاْکلا -» یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  . » درک میهاوخ  ثحب  لّصفم  روطب  تسیچ ؟ انـسفنا »  » و انئاسن »  » و اـنئانبا »  » زا دارم 
سک ره  هک  دوشیم  ماجنا  لکـش  نیا  هب  هلهابم  دـندش ، رـضاح  هلهابم  مسارم  تهج  نیفرط  زا  دـش - رکذ  ـالاب  رد  هک  یّـصاخ - دارفا  هک 
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. دوش نشور  مدرم  يارب  تقیقح  هلیسو  نیدب  ات  دوش ، وا  ریگنابیرگ  یهلا  باذع  تنعل و  دشاب ، بذاک  دوخ  ياعّدا  رد  دیوگب و  غورد 

؟ دش ماجنا  هلهابم  ایآ 

رد  204 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دش ؟ ماجنا  هدومرف ، نآرق  هک  یطیارش  بادآ و  قبط  هلهابم  مسارم  ایآ  لاؤس : دش ؟ ماجنا  هلهابم  ایآ 
درک هدافتـسا  ناوتیمن  یهلا  باتک  نیا  تایآ  زا  و  تسا ، تکاس  دروم  نیا  رد  نآرق  خساپ : دوب ؟ هچ  هلهابم  راثآ  هجیتن و  ماجنا ، تروص 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هدمآ ، خیرات  رد  هچنآ  قبط  تسا . فورعم  رایسب  مالسا  خیرات  رد  ناتساد  نیا  یلو  هن ، ای  دش  ماجنا  هلهابم  مسارم  هک 

مظعا فقـسا  درک . نّیعم  هلهابم  ماجنا  تهج  ار  يزور  تشاذـگ و  نایم  رد  نارجن  نایحیـسم  اب  ار  نآ  یگنوگچ  هلهاـبم و  ناـیرج  هلآ  و 
رگا دیوش ، رـضاح  دوعوم  زور  رد  و  دـیدرگ ، هدامآ  هلهابم  يارب  : » تفگ اهنآ  هب  تسا - نایحیـسم  یبهذـم  ماقم  نیرتالاب  هک  نایحیـسم -

روظنم هب  رگا  اّما  دینک ؛ هلهابم  وا  اب  دمآ ، ناناملسم  فورعم  ياهّتیـصخش  سانـشرس و  نارای  باحـصا و  اب  هلهابم  زور  رد  مالـسا  ربمایپ 
رد تسین و  قداص  دوخ  تّوبن  رد  دوشیم  مولعم  لّوا  تروص  رد  نوچ  ارچ ؟ دـینک . يراددوخ  وا  اب  هلهابم  زا  دـمآ ، هّچب  نز و  اب  هلهاـبم 
.« تسا هدمآ  نادیم  هب  وا  رب  لّکوت  اب  هک  دراد  یطابترا  دـنوادخ  اب  هک  دوشیم  مولعم  مود  تروص  رد  یلو  دوشیم ، بولغم  تروص  نیا 

نیسح نسح و  هّچب ، رـسپ  ود  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  دندرک  هدهاشم  نایحیـسم  دیـسر ، ارف  دوعوم  زور  لاح ، ره  هب 
: تفگ درک  هدهاشم  ار  هنحص  نیا  یتقو  نایحیسم  مظعا  فقـسا  دیآیم . مالـسلا  مهیلع  همطاف  یلع و  هارمه  هب  هتفرگ و  ار  مالـسلا  مهیلع 
هب دینک و  يراددوخ  هلهابم  زا  « 1 . » دیوشیم دوبان  امش  همه  دسریم و  تباجا  فده  هب  ًامتح  دننک  اعد  رگا  هک  منیبیم  ییاهتروص  نم  »

تایآ میزادرپیم ». زین  ار  مزال  تایلام  مینک و  یگدـنز  امـش  رانک  رد  ملاس  ّتیّلقا  کـی  تروص  هب  میرـضاح  هک  دـینک  نـالعا  اهناملـسم 
- هلهابم ناتـساد  درک . رظنفرـص  هلهاـبم  زا  تفریذـپ و  ار  اـهنآ  هتـساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ   205 ص : نآرق ، رد  تیــالو 

شباتک ود  رد  يرجه  مراهچ  نرق  ياملع  زا  صاّصج  رکب  وبأ  تسا . هدش  تبث  یمالـسا  خیراوت  همه  رد  تشذگ - هک  رـصتخم  تروصب 
ّنأ یف  اوفلتخی  مل  رثالا  ۀلقن  ریّـسلا و  ةاور  ّنإ  دـیوگیم : نآرقلا » ماکحا   » باتک رد  يو  - 1 دراد : هنیمز  نیا  رد  بلاج  ابیز و  تراـبع  ود 

خیرات و نایوار  « 1  » هلهابملا یلا  هوّجاح  يذـّلا  يراصنلا  اعد  ۀـمطاف و  یلع و  نیـسحلا و  نسحلا و  دـیب  ذـخأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا 
هب ار  نیـسح  نسح و  تسد  هک  یلاح  رد  هلهابم  زور  رد  ربمایپ  هک  نیا  رد  دـنرادن  یفالتخا  هنوگ  چـیه  ناخّروم  راـبخا و  راـثآ و  نـالقان 

-2 درک . توـعد  هلهاـبم  هب  ار  نارجن  نایحیـسم  دـش و  رـضاح  يراـصن  اـب  هلهاـبم  يارب  دـندوب ، شهارمه  همطاـف  یلع و  تشاد و  تسد 
هَّللا لوسر  ّنأ  هریغ  ساّبع و  نب  هللا  دبع  نع  ریسافّتلا  یف  رابخالا  ترتاوت  دق  دیوگیم : ثیدحلا » مولع  ۀفرعم   » باتک رد  روکذم  هدنـسیون 

«2  » انئاسن انـسفنأ و  انئانبأ و  ءالؤه  لاق : مث  مهئارو  ۀـمطاف  اولعج  نیـسحلا و  نسحلا و  یلع و  دـیب  ۀـلهابملا  موی  ذـخأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
رتاوتم دـناهدرک ، لقن  هلهابم ) هیآ  لوزن  نأش  رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  نارگید ، ساّبع و  نب  هللا  دـبع  هک  یتایاور 

تشاد و هارمه  هب  ار  نیـسح  نسح و  یلع و  هلهاـبم  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  نینچ  راـبخا  نیا  نومـضم  تسا .
« ام نانز   » و ام » سوفن   » و ام » نادـنزرف   » اهنیا دومرف : دـش و  رـضاح  هلهابم  تهج  دارفا  نیا  اب  درکیم و  تکرح  اهنآ  رـس  تشپ  رد  همطاـف 

کی هب  طقف  هنومن  يارب  اجنیا  رد  تسا . هدش  دراو  هلهابم  هیآ  ریـسفت  لوزن و  نأش  رد  يدایز  رایـسب  ثیداحا  تایاور و  نیاربانب ، دنتـسه .
ص: نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ياهدـنهدناکت  بلاج و  تیاور  ملـسم ، حیحـص  باتک  هباحّـصلا » لئاضف   » شخب رد  مینکیم : افتکا  تیاور 

نعل ار  یلع  وت  هک  ماهدینـش  تفگ : هیواعم  متفر ، هیواعم  تاقالم  هب  دیوگیم : دعـس  تسا : هدش  لقن  صاقو  یبا  نب  دعـس  زا  لقن  هب   206
هلمج هس  نم  تفگ : هیلع » هَّللا  ۀنعل   » هیواعم هب  باطخ  خساپ  رد  دعـس  « 1 « ؟ یئوگیمن ازـسان  ّبس و  ار  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ارچ  ینکیمن !
ربمایپ هک  یماگنه  فلا - دوشیم : وت  ياضاقت  تباجا  عناـم  هک  ماهدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا 

ارم ارچ  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  یلع  درک ، نییعت  هنیدم  رد  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  یلع  دوب و  كوبت  گنج  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نوراه تبسن  نوچمه  نم  هب  وت  تبسن  هک  یتسین  یضار  ایآ  : » دومرف ترضح  دیربیمن ؟ گنج  هب  دوخ  هارمه  هب  دیراذگیم و  هنیدم  رد 
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یفلتخم دارفا  ربیخ  گنج  رد  ب - یتسه ». نم  نیشناج  ردارب و  مه  وت  دوب ، یسوم  نیشناج  ردارب و  نوراه  هک  هنوگنامه  دشاب ؛ یسوم  هب 
يدرم هب  ار  مچرپ  ادرف  : » دوـمرف اهبـش  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  نیا  اـت  دنتـشگرب  دـیماان  دـنتفر و  ربـیخ  هعلق  حـتف  يارب 
ربمایپ تسیک ؟ ترضح  روظنم  دننیبب  ات  دندوب  رظتنم  باحصا  همه  دنکیمن »! تشپ  نمشد  هب  دوشیمن و  هتسخ  هزرابم  زا  هک  داد  مهاوخ 

تسا و درد  مشچ  هب  یلتبم  وا  دـنتفگ : تساجک ؟ یلع  درک  لاؤس  دـیدن ، ار  یلع  اّما  دـنارذگ ، رظن  زا  ار  همه  درک و  باحـصا  هب  یهاگن 
یلع مشچ  هب  ار  شناهد  بآ  زا  يرادقم  ترضح  دمآ ، ربمایپ  تمدخ  هب  یلع  دینک »! رضاح  ار  یلع  : » دومرف دشابیم . تحارتسا  لوغـشم 

یبلاج يارجام  ّیط  مالسلا  هیلع  یلع  داد و  وا  هب  ار  مچرپ  سپـس  دش و  بوخ  ادخ  نذا  هب  ربمایپ و  ناهد  بآ  تکرب  هب  یلع  مشچ  دیلام ،
نسح همطاف ، یلع ، هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلهابم ، ناتساد  رد  207 ج - ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  درک ! حتف  ار  ربیخ  هعلق 

ایآ هیواعم ! تفگ : هیواعم  هب  قوف  بلاطم  نایب  زا  سپ  دعس  دش . هلهابم  هدامآ  تفر و  نارجن  نایحیسم  لابقتسا  هب  مالسلا  مهیلع  نیـسح  و 
زا دش و  تکاس  هیلع » هَّللا  ۀنعل   » هیواعم منک !؟ نعل  ار  وا  مناوتیم  ماهدینش  یلع  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  یلئاضف  نیا  اب 

«1 . » تشگ نامیشپ  دوخ  هتفگ 

؟ دننایک انسفنا »  » و انئاسن » «، » انئانبا »

اهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رتخد  اهنت  انئاسن »  » زا روظنم  هک  نیا  رد  دـننایک ؟ انـسفنا »  » و انئاسن » «، » انئانبا »
هب ار  انئانبا »  » قاّفتالاب ّتنـس  لها  هعیـش و  ءاملع  هک  هنوگنامه  درادـن ، دوجو  یّنـس  ناردارب  ام و  نیب  یفالتخا  چـیه  ًارهاـظ  تسا ، مالـسلا 

فالتخا دنتسه  انئانبا  لومشم  مالسلا ، امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هک  هتکن  نیا  رد  دناهدرک و  ریسفت  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و 
نیا نوماریپ  يرتشیب  ثحب  تسا  مزال  تهج  نیدب  دشابیم ، انسفنا »  » ریسفت نوماریپ  ثحب  يزکرم  یلـصا و  روحم  نیاربانب  دنرادن . يرظن 

« انءانبا  » نا یلع  نورّسفملا  عمجا  دیامرفیم : قحلا ، قاقحا  شدنمشزرا ، باتک  رد  يرتشوش ، هَّللا  رون  یضاق  موحرم  میـشاب . هتـشاد  هلمج 
نآرق نارّسفم  مالسلا  هیلع  یلع  یلا  ةراشا  انسفنا »  » مالسلا و اهیلع  همطاف  یلا  ةراشا  انئاسن »  » مالسلا و امهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  یلا  ةراشا 
همطاف انئاسن »  » زا دارم  و  مالـسلا ، امهیلع  نیـسح  نسح و  انئانبا »  » زا روظنم  هک  دـنراد  رظن  قاّفتا  عامجا و  ّتنـس ) لها  هعیـش و  زا   ) دـیجم

زا باتک  نیا  یقرواپ  رد  هیلع - هّللا  ۀمحر  یـشعرم - یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  دشابیم . مالـسلا  هیلع  یلع  انـسفنا »  » زا روظنم  مالـسلا و  اهیلع  ارهز 
نشور حضاو و  يردقب  بلطم  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  يانعم  « 2 . » دنکیم لقن  ار  قوف  بلطم  ّتنس ) لها  بتک  زا   ) باتک تصش  دودح 

دارفا تایاور ، همه  نیا  مغریلع  هنافّسأتم  یلو   208 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا . هدش  سکعنم  ّتنس  لها  بتک  مامت  رد  هک  تسا 
ود هب  دناهتفگ ؛ يروآتریح  بلاطم  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  دناهدش ، يأر  هب  ریسفت  اجیب و  بّصعت  راتفرگ  هک  ّتنس ، لها  نارّسفم  زا  یمک 

مالـسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  زا  ریغ  هب  هک  نیا  هب  فارتعا  زا  سپ  یناـعملا  حور  رد  یـسولآ  - 1 دـینک : هّجوت  نآ  هنومن 
هلأسم نیا  رد  دیابن  ینمؤم  ناسنا  چیه  هک  نیا  رب  دیکأت  اب  تسا و  هدوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  هلهابم  ناتساد  رد  يرگید  سک 

؛ تسا انئانبا »  » ءزج یلع »  » تسا و ربمایپ  دوخ  انسفنا »  » زا روظنم  هک  دوشیم  یعّدم  دزادرپیم و  هعیش  ءاملع  لالدتـسا  نایب  هب  دنک ، کش 
« انئانبا  » زا ربمایپ  هفیرش  هیآ  نیا  قبط  اریز  تسا ؛ نشور  رایسب  نخس  نیا  خساپ  « 1 !« » دوشیم هتفگ  رسپ  مه  داماد  هب  برع  تاّیبدا  رد  اریز 

ینعم نتـشیوخ  زا  توعد  اـیآ  دـشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوخ  انـسفنأ »  » زا روظنم  رگا  تسا . هدرک  توعد  اـنئاسن »  » و انـسفنا »  » و
دهدیمن روتسد  ربمایپ  هب  دیوگیمن و  یحیـصف  ریغ  بلطم  نینچ  ًاعطق  تسا ، نانخـس  نیرت  حیـصف  دیجم  نآرق  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دراد ؟

برع تاّیبدا  رد  اـم  نیا ، رب  هوـالع  تسین . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوخ  انـسفنا »  » زا روظنم  ًاـعطق  سپ  دـنک . توعد  نتـشیوخ  زا  هک 
بّجعت دایز  ییاهرظن  راهظا  نینچ  زا  دـشابیم . يزاجم  سونأـمان و  رایـسب  یلامعتـسا  نینچ  دوش و  باـطخ  رـسپ  داـماد ، هب  هک  میاهدـیدن 

دئاقع ظفح  يارب  دنتـسه  رـضاح  صاخـشا  زا  یـضعب  هک  دـسریم  یئاجب  اهبّـصعت  هنوگ  نیا  تساـجیب ؛ ياـهبّصعت  هجیتن  نیا ، دـینکن ؛
باتک رد  يو  تسا . رانملا  رد  هدبع  دّمحم  هّیرظن  یسولآ ، نخـس  زا  رتبیجع  - 2 دـننک ! لیمحت  نآرق  رب  ار  یبلاطم  یّتح  دوخ ، تسردان 
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ًاّیلع و ۀـلهابملل  راتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  ّنأ  یلع  ۀـقفّتم  تایاوّرلا  دـسیونیم : دـسریم ، هلهابم  هیآ  ریـسفت  هب  هک  یماگنه  رانملا ،
اهنم مهدصقم  ۀعیّـشلا و  تایاوّرلا  هذـه  رداصم  طقف و  ٍّیلع  یلع  انـسفنا  ۀـملک  ۀـمطاف و  یلع  انئاسن  ۀـملک  نولمحی  امهیدـلو و  ۀـمطاف و 

همطاف یلع و  هلهابم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنراد  قاّفتا  تایاور  ثیداحا و   209 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  « 2  » فورعم
نیا دنتـسم  هّتبلا  تسا ؛ هدـش  لمح  یلع »  » رب انـسفنا »  » هملک همطاف و  رب  هفیرـش  هیآ  رد  انئاسن »  » هملک و  درک . باـختنا  ار  ناـنآ  رـسپ  ود  و 

ردص و تسا و  بیجع  هدبع  دّمحم  زا  نخس  نیا  ًاعقاو  تسا ! نشور  تایاور  هنوگ  نیا  زا  اهنآ  فده  تسا و  نایعیش  نآ ، عبنم  تایاور و 
تبـسن هعیـش  هب  ار  اهنآ  همه  نآ ، لیذ  رد  دـنکیم و  تایاور  عامجا  قاّفتا و  ياـعّدا  نخـس  يادـتبا  رد  اریز  دـشابیم  ضقاـنتم  نآ  لـیذ 

زا ناشیا - ياعّدا  فالخ  رب  روکذم - تایاور  رتشیب  نوچ  تسین ، حیحص  لیذ  نخـس  تشذگ ) هک  هنوگنامه   ) هک نیا  رب  هوالع  دهدیم !
اب هلهابم ، هیآ  لاـح ، ره  هب  تفگ . ناوتیمن  يزیچ  سوسفا  فّسأـت و  زج  ساـسایب  نانخـس  نیا  لـباقم  رد  تسا . هدـش  لـقن  ّتنـس  لـها 

مهیلع شنادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  تیالو  رب  ینـشور  تلالد  هک  تسا  یحیرـص  مکحم و  تایآ  زا  تشذـگ ، هک  یتاحیـضوت 
بوسحم مالـسلا ، هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤـملا ، ریما  يارب  يراـختفا  تلیـضف و  هلهاـبم  هیآ  هک  تسا  تسرد  لاؤـس : دراد . مالـسلا 

دروم تیالو  هب  طوبرم  تایآ  زا  یکی  ناونع  هب  اجنیا  رد  امش  هک  دراد ، ترضح  نآ  يربهر  تیالو و  هلأسم  اب  یطابترا  هچ  یلو  دوشیم ؛
هک نیا  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  صخـش  هلهابم ، هیآ  رد  انـسفنأ »  » زا روظنم  تشذگ  هک  هنوگنامه  خـساپ : دـیاهداد ؟ رارق  ثحب 

، تسا دارم  یقیقح  يانعم  ایآ  هدرک ، باطخ  شیوخ  سفن »  » ار وا  و  هدناوخ ، دوخ  ناج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هیلع یلع  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسین ! ربمایپ  یلع »  » ینعی تسین ؛ روظنم  یقیقح  يانعم  کش  نودـب  تسا ؟ روظنم  یماـقم  لـیزنت  اـی 

راثیا و اوقت و  تماهـش و  تداشر و  تعاجـش و  رد  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچمه  تاماقم  تـالامک و  لـئاضف و  رد  مالـسلا 
تالامک تاماقم و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  هجیتن  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دـننام  تاماقم  تالامک و  مامت  هصـالخ 

زا سپ  دـشاب  رارق  رگا  بلطم  نیا  هب  هّجوت  اب   210 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسوا . ولتیلات  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلزنم  لزاـن 
روظنم نیا  يارب  ار  یسک  یمالسا  تّما  ای  دوش ، باصتنا  دنوادخ  يوس  زا  ترضح  نآ  يارب  ینیشناج  هفیلخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
بختنم یـصخش  دیابن  ایآ  دشاب ؟ ترـضح  نآ  زا  دعب  هلحرم  رد  ای  ربمایپ ، زارطمه  هک  دننک  باختنا  ار  یـصخش  دیابن  ایآ  دننک ، باختنا 

و دـشاب ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نوچمه  تمـصع ، اوقت و  ًاصوصخم  تالامک ، لئاضف و  رد  هک  دـشاب  یهلا  بوصنم  ای  مدرم 
قابطنا زا  نیاربانب ، درمـشیمن ؟ تشز  حـیبق و  ار  يراک  نینچ  لقع  ایآ  دـنوش ، باختنا  يرگید  صاخـشا  یـصخش ، نینچ  دوجو  اـب  رگا 

. درک تباث  ار  تیالو  هلیسو  نیدب  دز و  تماما  تیالو و  يوس  هب  یلپ  ناوتیم  مالسلا » هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع   » صخش هب  انسفنا »  » هلمج
، ایند رد  ار  ناراوگرزب  نآ  تیانع  فطل و  هد و  رارق  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  تیالو  گرزب  لیدبیب و  تمعن  نادردق  ار  ام  اراگدرورپ !

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  لئاضف  تایآ   211 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  نادرگب *** . ناملاح  لماش  یبقُع ، رد  ار  ناشتعافش  و 

رهد هروس  تایآ   4

هراشا

َو ِرْذَّنلِاب  َنُوفُوی  ًاریْجفَت * اهَنوُرِّجَُفی  ِهَّللا  ُداـبِع  اـِهب  ُبَرْـشَی  ًاـْنیَع  ًارُوفاـک * اـهُجاِزم  َناـک  ٍسْأَـک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْرباـْلا  َّنا  رهد  هروس  تاـیآ   4
َو ال ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنا  ًاریسا * َو  ًامیتَی  َو  ًانیکْسِم  هبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  ًاریطَتْـسُم * ُهُّرَـش  َناک  ًامْوَی  َنُوفاخَی 

َّنا رهد  هروس  تاـیآ   213 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  ات 10 » تایآ 5  ناسنا ، هروس   » ًاریرَطْمَق ًاسُوبَع  ًاـمْوَی  اـنِّبَر  ْنِم  ُفاـَخن  اَّنا  ًاروُکُش *
ُهُّرَـش َناَک  ًامْوَی  َنُوفاَخَی  َو  ِرْذَّنلِاب  َنُوفُوی  ًاریِْجفَت * اَهَنوُرّجَُفی  ِهَّللا  ُداَبِع  اَِـهب  ُبَرْـشَی  ًاـْنیَع  ًارُوفاَـک * اَـهُجاَِزم  َناَـک  ٍسْأَـک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراَْرباـْلا 

ْنِم ُفاََخن  اَّنا  ًاروُکُـش * َال  َو  ًءاَزَج  ْمُْکنِم  ُدـیُِرن  َال  ِهَّللا  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  اَمَّنا  ًاریِـسا * َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْـسِم  ِهِّبُح  یَلَع  َماَعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  ًاریِطَتْـسُم *
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ّصاخ ناگدـنب  هک  ياهمـشچ  زا  تسا ، هتخیمآ  یـشوخ  رطع  اب  هک  دنـشونیم  یماج  زا  ناکین ) و   ) راربا نیقی  هب  ًاریِرَطْمَق  ًاسُوبَع  ًامْوَی  اَنِّبَر 
شباذـع ّرـش و  هک  يزور  زا  و  دـننکیم ، افو  دوخ  رذـن  هب  اهنآ  دـنزاسیم . يراـج  ار  نآ  دـنهاوخب  اـج  ره  زا  و  دنـشونیم ، نآ  زا  ادـخ 

و . ) دـنهدیم ریـسا »  » و میتـی »  » و نیکـسم »  » هب دـنراد ، زاـین ) و   ) هقـالع نآ  هب  هک  نـیا  اـب  ار  دوـخ )  ) ياذـغ و  دنـسرتیم ، تـسا  هدرتـسگ 
نآ رد  میفئاخ ، نامراگدرورپ  زا  ام  میهاوخیمن . امـش  زا  یـساپس  شاداپ و  چیه  و  مینکیم ، ماعطا  ادـخ  رطاخ  هب  ار  امـش  ام  دـنیوگیم ):

ات 10» تایآ 5  ناسنا ،)  ) رهد هروس  ! » تسا تخس  سوبع و  هک  يزور 

ثحب يامنرود 

مهیلع تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  لـیاضف  زا  هکلب  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  زومآتربـع  ّمهم و  لـیاضف  زا  یکی  ثـحب  ياـمنرود 
. دیوگیم نخس  ریظنیب  تلیضف  نیا  نوماریپ  هروس ، نیا  هیآ  کی  یس و  زا  هیآ  هدجیه  تسا . هدش  حرطم  ناسنا  هروس  تایآ  رد  مالسلا ،
214 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دروم  رد  رگید  هیآ  هدراهچ  دیوگیم و  نخـس  ارجام  لصا  نوماریپ  قوف ، هناگهدجیه  تایآ  زا  یـشخب 

. دمآ دهاوخ  هدنیآ  ثحابم  رد  بلاطم  نیا  حرش  دنکیم . ثحب  ردقنارگ  هداوناخ  نآ  گرزب  لمع  شاداپ  ءازج و 

لوزن نأش 

میهاوخ هک  ار  یلوزن  نأش  ریدغلا  رد  ینیما  هماّلع  موحرم  دـناهدرک . حرطم  ار  ثحب  دروم  تایآ  لوزن  نأش  یناوارف  ياهباتک  لوزن  نأش 
هدرک لقن  ار  بلطم  نیا  نانآ  ياهباتک  زا  باـتک  زا 36  يرتشوش  هَّللا  رون  یـضاق  موحرم  و  «، 1  » ّتنس لها  بتک  زا  باتک  زا 34  دروآ 

ریز حرش  هب  تسا  قوف  عبانم  مامت  قاّفتا  دروم  هک  یلوزن  نأش  هصالخ  تسا . رتاوت  ّدحرـس  رد  دیآیم  هک  یلوزن  نأش  نیاربانب  « 2 . » تسا
نادـنزرف تدایع  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندش ، رامیب  ّتیلوفط  ّنس  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  تسا :

یلع هب  باطخ  درک ، هدـهاشم  ار  شزیزع  ياههون  يرامیب  هک  یماگنه  ترـضح  نآ  دـمآ ، مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هناخ  هب  شرامیب 
منادنزرف رگا  ادنوادخ ! : » درک ضرع  هلـصافالب  مالـسلا  هیلع  یلع  دهد »! افـش  ار  ناتنارامیب  دنوادخ  ات  دینک ، يرذـن  : » دومرف مالـسلا  هیلع 

زین مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  یّتح  درک ؛ رذن  لکـش  نیمه  هب  زین  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مریگیم ». هزور  زور  هس  دـنبای ، افش 
هّـضف دندومن . رذـن  لکـش  نامه  هب  ردام  ردـپ و  زا  ّتیعبت  هب  دوب - مک  اهنآ  ّنس  هک  نیا  مغر  یلع   - 215 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ 

دش و فرطرب  ربمایپ  هناحیر  ود  نآ  تلاسک  هک  دیـشکن  یلوط  درک . رذن  لکـش  نامه  هب  ًالامتحا - زین - دوب  رـضاح  اجنآ  رد  هک  همداخ ) )
وج يرادقم  زور  هس  نیا  راطفا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتفرگ ؛ هزور  لّوا  زور  دننک . ادا  ار  ناشرذن  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هک  دـش  انب 
هب دـندرک و  ریمخ  لّوا  زور  راطفا  يارب  نان  هّیهت  تهج  ار  نآ  زا  یتمـسق  دـندرک ، میـسقت  تمـسق  هس  هب  دـندرک و  درآ  ار  نآ  درک ، هّیهت 

هناخ زا  نوریب  هب  هناخ  لها  دـش ، هدینـش  لزنم  طایح  برد  تشپ  زا  ییادـص  راطفا  ماگنه  هب  دـندومن . هّیهت  وج  نان  رادهزور ، دارفا  دادـعت 
صخـش نم  : » درک ضرع  سپـس  ِْتیَْبلا » َلْها  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » درک باطخ  ار  اـهنآ  هنوگنیا  هک  دـندرک  هظحـالم  ار  یـصخش  دـندمآ ،

همطاف داد ، ریقف  نآ  هب  ار  دوب  شدوخ  مهس  هک  ینان  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دینک ». کمک  نم  هب  متـسه ، ینیکـسم  دنمزاین و  جاتحم ،
زور « 1 . » دندرک راطفا  بآ  اب  بش  نآ  دـنداد و  نیکـسم  نآ  هب  ار  شیوخ  هّیمهـس  مه  هداوناخ  ياضعا  هّیقب  درک ؛ نینچ  زین  مالـسلا  اهیلع 
لزنم جراخ  زا  ار  یـصخش  يادص  زاب  دـندوب ، يراطفا  ندروخ  هدامآ  دـندرک ؛ هّیهت  نان  وج  درآ  زا  رگید  اب 3 1  دنتفرگ و  هزور  مه  دـعب 

: تفگ يراد ؟ یتجاح  هچ  یتسیک و  وت  دندیـسرپ : وا  زا  دـنتفر . لزنم  جراـخ  هب  ِْتیَْبلا ،» َلـْها  اـی  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلا  : » دـیوگیم هک  دـندینش ،
رد ار  راک  نیمه  زین  هّیقب  داد و  میتی  نآ  هب  ار  شیوخ  مهس  مالسلا  هیلع  یلع  زاب  دینک ،» مریس  ماهنسرگ  متسه ، رهـش  نیا  نامیتی  زا  یمیتی  »

موس زور  دندرک ! راطفا  بآ  اب  لّوا  بش  نوچمه  و  دنداد ؛ ماجنا  ادـخ   216 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ياضر  تهج  صالخا و  لامک 
، درک کمک  ياضاقت  « 1  » يریسا صخش  راب  نیا  دش و  رارکت  مود  لّوا و  زور  ناتساد  نامه  دنتفرگ و  هزور  دنتشاد  هک  يرذن  قبط  زین  ار 
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راطفا بآ  اب  مه  ار  بش  نیموس  و  دـنداد ؛ ریـسا  صخـش  نآ  هب  ار  شیوخ  يراطفا  هداوناخ ، ياـضعا  ماـمت  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح 
امهیلع نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دـعب  زور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـندومن . افو  شیوخ  رذـن  هب  بیترت  نیدـب  دـندرک و 

دش و تحاران  عضو  نیا  زا  درک و  هدهاشم  دندیزرلیم  دوخ  هب  فعض  تّدش  زا  دندوب و  هدش  فیعض  روجنر و  هک  یلاح  رد  ار ، مالـسلا 
مالسلا هیلع  یلع  زا  دوزفا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نزح  یتحاران و  رب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هتفردوگ  ياهمشچ  رگید  يوس  زا 

نایرج مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسا ؟ هدیرپ  همطاف  مرتخد  گنر  ارچ  دناهدش ؟ روجنر  فیعـض و  ردق  نیا  اههّچب  ارچ  یلع ! ای  دیـسرپ :
. دروآ ار  ناسنا  هروس  تایآ  دش و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  درک ، وگزاب  ترضح  نآ  يارب  ار 

ریسفت حرش و 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هناگجنپ  ياهیگژیو 

هراشا

و دنکیم ، ثحب  راوگرزب  نادناخ  نیا  راک  لصا  دروم  رد  هناگهدجیه  تایآ  زا  هیآ  راهچ  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هناگجـنپ  ياهیگژیو 
رد دینک ؛ هّجوت  لّوا  هیآ  راهچ  ریسفت  حرش و  هب  ادتبا  دزادرپیم . ریظنیب  یندنامدای و  هب  راثیا  نیا  شاداپ  رجا و  نایب  هب  رگید  هیآ  هدراهچ 

 . 217 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا : هدش  حرطم  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  زراب  یگژیو  جنپ  تایآ ، نیا 

نامیپ دهع و  هب  يافو  . 1

رذن هب  هک  تسا  نیا  دـشاب ، نایعیـش  همه  قشمرـس  دـیاب  هک  نادـناخ ، نیا  شزرا  اب  راک  نیلّوا  ِرْذَّنلِاب -» َنُوفُوی   » نامیپ دـهع و  هب  يافو  . 1
هک یماگنه  یلو  دننکیم ، رذن  تلاسک  يرامیب و  تبیصم و  الب و  جنر و  تمحز و  ماگنه  هب  نایعیش  زا  یـضعب  اّما  دندرک . لمع  شیوخ 
رد هاگ  دننکیم ؛ یلاخ  هناش  رذن  هب  ندرک  لمع  زا  فلتخم  ياههناهب  هب  دسریمارف ، رذـن  هب  لمع  نامز  دوشیم و  فرطرب  ناشتالکـشم 

رذن هب  لمع  زا  ياهناهب  ره  هب  هصالخ ، و  دنیامنیم ! دیدرت  رذن  هغیـص  ندناوخ  لصا  رد  هاگ  دـننکیم ! کش  رذـن  هغیـص  حیحـص  يارجا 
مک رایسب  شندنام  هدنز  لامتحا  هک  ياهنوگ  هب  دوب ، هدش  راتفرگ  یکانرطخ  ّتیعقوم  کی  رد  هک  یصخش  نآ  دننام  دننکیم . يراددوخ 
دوب هدرک  رذن  وا  يارب  هک  ياهدازماما  هب  باطخ  تسج  رطخ  زا  هک  یتقو  تفای ، تاجن  ًاقاّفتا  درک و  ینیگنس  رذن  رطخ ، لاح  نآ  رد  دوب .

!؟ دیداد تاجن  ارم  دـیدرک و  رواب  ارچ  امـش  مدرک ، ینیگنـس  رذـن  نینچ  مناج  سرت  زا  كانرطخ  تاظحل  نآ  رد  نم  هدازماما ! يا  تفگ :
ِّرَْبلا َیلا  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیّدـلا  َُهل  َنیـِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذاَف  میتسه : هفیرـش  هیآ  نیا  قادـصم  ناناملـسم  اـم  زا  یـضعب  يرآ ،

صالخا اب  ار  ادخ  دنکیم ) گرم  هب  دیدهت  ار  اهنآ  فرط  ره  زا  رطخ  جاوما  و   ) دـنوشیم یتشک  راوس  هک  یماگنه  « 1  » َنوُکِرُْشی ْمُهاذا 
كرـشم زاـب  دـهدیم ، تاـجن  دـناسریم و  یکـشخ  هب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  یماـگنه  اـّما  دـننکیم ؛) شوـمارف  ار  وا  ریغ  و   ) دـنناوخیم

هک ارچ  دندرکیم ؛ لمع  ناشتادّهعت  مامت  هب  هکلب  شیوخ ، ياهرذـن  هب  اهنت  هن  دـندوبن و  هنوگنیا  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  اّما  دـنوشیم !
تایآ دشاب . ناسنا  نایز  هب  دنچ  ره  تسا ؛ تادّهعت  رذن و  دـهع و  هب  يافو  یقیقح ، ناملـسم  ياهتمالع  و  « 2  » نامیا ياههناشن  زا  یکی 

218 ص : نآرق ، رد  تیالو 

تمایق زا  سرت  . 2
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هثداح نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  زراب  یگژیو  نیمود  ًاریطَتْـسُم -» ُهُّرَـش  َناک  ًامْوَی  َنُوفاخَی  َو   » تمایق زا  سرت  . 2
، دوشیم یسک  هب  یملظ  زور  نآ  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  هن  هّتبلا  دنـسرتیم ». تمایق  زور  داعم و  زا  اهنآ  : » هک تسا  نیا  هدرک ، هراشا  نآ  هب 
. دریگیم رارق  تساوخزاـب  دروـم  هاـگداد  نـیا  رد  تـشرد ، زیر و  زا  ناـسنا ، لاـمعا  ماـمت  اریز  دنـسرتیم ؛ یهلا  لدـع  هاـگداد  زا  هـکلب 

اریز دراد ؛ سرت  ًاعقاو  تسا ، نآ  كالم  ُهَرَی » ًاّرَـش  ٍةَّرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی * ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف   » هفیرـش هیآ  ود  هک  یهاـگداد 
تمایق زور  رد  یهلا  لدع  هاگداد  يرآ ، دوشیمن . ملظ  یسک  هب  ینزوس  رس  هزادنا  هب  دنچ  ره  دنـشکیم ، تسام  زا  ار  وم  هاگداد  نیا  رد 

اهناـسنا هـمه  هصـالخ ، لـهاج و  ملاـع و  ینغ ، ریقف و  ناوـج ، ریپ و  گرزب ، کـچوک و  نز ، درم و  لــماش  تـسا و  ریگارف  هدرتـسگ و 
. دهدیم رارق  سرت  فوخ و  رد  ار  ناسنا  یهاگداد  نینچ  هب  داقتعا  نامیا و  دوشیم .

نادنمزاین هب  یگدیسر  . 3

تایآ نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  موس  یگژیو  ًاریِـسا -» َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْـسِم  ِهِّبُح  یَلَع  َماَـعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو   » نادـنمزاین هب  یگدیـسر  . 3
زاین نآ  هب  دوخ  ار  هچنآ  یّتح  راوگرزب  نادـناخ  نیا  دـشابیم . هعماج  نادـنمزاین  هب  یگدیـسر  تسا ، ثحب  نیا  یلـصا  روحم  هک  هفیرش ،
هورگ هس  يور  رب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دننکیم . کمک  ریـسا »  » و میتی »  » و نیکـسم »  » هب دنهدیم . رارق  نادـنمزاین  ارقف و  رایتخا  رد  دـنراد 

ياهنوگ هب  یتسدـگنت  رقف و  ینعی  تسا ، نوکـس »  » هّدام زا  هملک  نیا  نیکـسم ؛» - » فلا تسا . هدـش  هتـشاذگ  تشگنا  یعاـمتجا  دـنمزاین 
ءارقف و ناـمورحم ، تسد  دـیاب  ناـنمؤم  ناناملـسم و  تسا ! هدـیبسچ  نیمز  هـب  هدـش و  ریگنـیمز  هـک  هداد ، رارق  راـشف  تـحت  ار  نیکـسم 
، هداهن اهنآ  راـیتخا  رد  دـنوادخ  هک  ییاـهتمعن  تاـناکما و  زا  دـنریگب و  ار  دنتـسین  شیوخ  هّیلّوا  ياـهزاین  هّیهت  رب  رداـق  هک  نادـنمزاین 

هداد تسد  زا  ار  شیوخ  تسرپرـس  هک  تسا  یـسک  میتـی  میتـی ؛» - » 219 ب ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دـنزاس . دـنمهرهب  ار  نادـنمزاین 
ياههلزلز زا  یکی  رد  دشابیم . ّتبحم  هفطاع و  دنمزاین  یحور  رظن  زا  یلو  دشابن ، دنمزاین  يّدام  رظن  زا  تسا  نکمم  دنچ  ره  میتی  تسا .

، ردام ردـپ ، صخـش  نیا  دوب ! هدـنام  هدـنز  رفن  کـی  يرفن ، ّتیعمجرپ 50  هداوناـخ  کـی  زا  تشاد ، ینیگنـس  تاـفلت  هـک  ریخا ، رگناریو 
هفطاع دنمزاین  تخس  یـصخش  نینچ  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شناسک  مامت  هصالخ  اهییاد و  اههلاخ ، اههّمع ، اهومع ، ناردارب ، نارهاوخ ،

هک دوشیم  هتفگ  یسک  هب  دراد و  یحضاو  نشور و  يانعم  ریـسا  ریـسا ؛» - » ج دروآیمرد . ياپ  زا  ار  وا  درد  نیمه  هنرگو  تسا  ّتبحم  و 
نطو رد  دراد  ناکما  ریسا  تسا . هدنام  زیچیب  اهنت و  بیرغ و  رگید  يرهش  رد  هداتفا و  رود  دوخ  راید  رهـش و  هداوناخ ، هناشاک ، هناخ ، زا 

نیا هصالخ  تسا . ّتبحم  کمک و  ّقحتـسم  نادنمزاین ، ریاس  دننامه  تراسا  زا  سپ  یلو  دشاب ، يرادلوپ  نّکمتم و  دـنمتورث و  درف  دوخ 
زا یـضعب  هزورما  دـنک . کـمک  هعماـج  ریذپبیـسآ  راـشقا  ماـمت  هب  شاییاـناوت  تاـناکما و  ّدـح  رد  دـیاب  ناملـسم  نمؤـم و  ناـسنا  هک ،

ياههورگ یلو  درادـن ؛ دوجو  دـندوب ، هتفرگ  رارق  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  نادـناخ  فطل  دروم  هک  قوف ، هناگهس  یعاـمتجا  ياـههورگ 
نارتخد اهینادنز ؛ جالعلا ؛ بعـص  نارامیب  رگید  و  اهیماذـج ؛ اهیناطرـس ؛ دنتـسه ؛ کمک  جاتحم  ًادـیدش  هک  دنتـسه  يرگید  دـنمزاین 

رارق تیانع  فطل و  دروم  دـیاب  دـنمزاین ، ياههورگ  رگید  تسین و  مهارف  ناشجاودزا  ناکما  هّیزیهج  نتـشادن  رطاـخ  هب  هک  ياهّیزیهجیب 
هچ رد  ام  ناگیاسمه  مینادیم  ایآ  میتسه ؟ هنوگنیا  مه  ام  اـیآ  دـندرکیم ! يرگراـثیا  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـناخ  ایادـخ ! دـنریگ .

نایانشآ ناگتسب و  ماوقا و  عضو  زا  ایآ  دننارذگیم ؟ ار  دوخ  رحس  راطفا و  هنوگچ  ام  ناگیاسمه  میراد  ربخ  ایآ  دنربیم ؟ رـس  هب  یعـضو 
، نآرق رد  تیالو  تایآ  میتسه ؟ هعیش  هک  مینک  اعّدا  میناوتیم  ایآ  دشاب ، یفنم  هدرکان - يادخ  تالاؤس - نیا  خساپ  رگا  میراد ؟ یعالّطا 

220 ص :
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صالخا . 4

! دنوادخ زا  فوخ  . 5

مود یگژیو  رد  دیـسرپب : دیاش  تسادخ ، زا  فوخ  نانآ  یگژیو  نیمجنپ  ًاریِرَطْمَق -» ًاسُوبَع  ًامْوَی  اَنِّبَر  ْنِم  ُفاََخن  اَّنا  ! » دنوادخ زا  فوخ  . 5
مزال خـساپ : تسا ؟ توافتم  مه  اب  ود  نیا  ایآ  تسا ، هدـمآ  نایم  هب  نخـس  دـنوادخ  فوخ  زا  اجنیا  دوب و  حرطم  تمایق  داـعم و  زا  فوخ 

تمظع زا  فوخ  تسا  نکمم  هکلب  دـشاب ، نآ  روآدرد  كانلوه و  ياهباذـع  تمایق و  مّنهج و  زا  سرت  رطاخ  هب  ادـخ  زا  فوخ  تسین 
، دـیآیمرد هزرل  هب  شندـب  دریگیمارف و  ار  شدوـجو  رـسارس  سرت  دـنکیم ، رکف  دـنوادخ  تمظع  هب  نمؤـم  ناـسنا  یتـقو  دـشاب . ادـخ 
ار وا  ّتیـصخش ، نآ  تمظع  تسا  نکمم  دیوگب ، وا  هب  ار  یبلطم  دـهاوخیم  دوریم و  یّمهم  ّتیـصخش  تاقالم  هب  یتقو  هک  هنوگنامه 
قالخا و شوخ  نابرهم و  رایسب  یناسنا  ّتیـصخش ، نآ  دنچ  ره  دشابن ؛ نتفگ  نخـس  هب  رداق  دریگب و   221 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ 

یگرزب تمظع و  زا  فوخ  ياـنعم  هب  ادـخ  زا  فوـخ  تسا و  مود  یگژیو  زا  ریغ  يزیچ  مجنپ  یگژیو  نیارباـنب ، دـشاب . دروـخرب  شوـخ 
تسا نابرهم  دنوادخ 

شاداپ تایآ 

هراشا

هیلع یلع  نادناخ  ماعطا  راثیا و  ناتساد  هب  طوبرم  هک  رهد ، هروس  هناگهدجیه  تایآ  زا  هیآ  هدراهچ  تشذگ  هک  هنوگنامه  شاداپ  تایآ 
ردق نیا  یلمع ، چیه  يارب  دیجم و  نآرق  ياجک  چیه  رد  نیقی  هب  دـیوگیم ؛ نخـس  ریظنیب  راثیا  نیا  ناوارف  ياهشاداپ  زا  تسا ، مالـسلا 

میناوـتیم میریگب  رظن  رد  ار  اـهيراکهزیر  رگا  تسا و  هدـش  ناـیب  مه  رـس  تـشپ  شاداـپ  ینعم 15  کـی  هب  تسا ؛ هدـشن  حرطم  شاداـپ 
زا لبق  اّما  مینکیم ؛ رکذ  هرامش  نمض 12  رد  ار  اهشاداپ  نیا  میناسرب ! شاداپ  هب 20  ار  هناگهدراهچ  تایآ  نیا  رد  هدش  رکذ  ياهشاداپ 

: تسا يرورض  مزال و  ياهمّدقم  میدقت  اهشاداپ ، نیا  حرش  نایب و 

! ترخآ ایند و  ياهشاداپ  هسیاقم 

حیـضوت حرـش و  يارب  دـنچ  ره  اریز  تسایند ؛ ياهشاداپ  زا  توافتم  ترخآ  ياهشاداپ  کش  نودـب  ترخآ ! ایند و  ياهشاداپ  هسیاقم 
زا هـچنآ  نیارباـنب ، دراد . يورخا  ّتیهاـم  نآ  ياوـتحم  موـهفم و  یلو  تـسا ، هدـش  هدافتــسا  يوـیند  ظاـفلا  اـهبلاق و  زا  اـهشاداپ ، نآ 
رد میناوتب  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  دـیابن  تسا و  ترخآ  ناهج  تاّیعقاو  زا  یحبـش  اهنت  مینکیم ، رّوصت  میونـشیم و  يورخا  ياهتمعن 

دناوتیمن دـشاب ، انیـس  یلع  وبأ  دـنچ  ره  رداـم ، مکـش  رد  نینج  هک  هنوگناـمه  مینک . كرد  ار  ناـهج  نآ  ياـهتمعن  تقیقح  اـیند  نیا 
ار ایند  قیاقح  زا  یحبـش  تسا  نکمم  اهنت  دنک ؛ نایب  شیارب  هجو  نسحا  هب  دـناوتب  شردام  دـنچ  ره  دـنک ؛ رّوصت  كرد و  ار  ایند  قیاقح 

َهَّللا َّنا   222 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  میناوخیم : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  تهج ، نیمه  هب  دنک . رّوصت 
ناگدنب يارب  دیامرفیم : دـنوادخ  « 1  » ٍرََـشب ِْبلَق  یلَع  َرَطَخ  َو ال  ْتَعِمَـس ، ٌنُذا  ـال  َو  ْتأَر ، ٌْنیَع  ـال  اـم  َنیِحلاَّصلا  َيِداـبِِعل  ُتْدَدـْعا  ُلوُقَی :

، نیاربانب تسا . هدرکن  روطخ  يرـشب  چیه  رکف  هب  و  هدینـشن ، یـشوگ  چیه  و  هدیدن ، یمـشچ  چیه  هک  ماهدرک  مهارف  ییاهشاداپ  محلاص 
داضتم هاگ  توافتم و  ییانعم  یتشهب  ياهتمعن  دروم  رد  ظفل  نامه  یلو  دشاب ، هتـشاد  ییانعم  ام  يارب  ناهج  نیا  رد  یظفل  تسا  نکمم 
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هناگهدزاود ياهتمعن  حرـش  هب  همّدقم  نیا  هب  هّجوت  اب  دمآ . دهاوخ  هنیمز  نیا  رد  يرتشیب  تاحیـضوت  هدنیآ  ياهثحب  رد  دـشاب . هتـشاد 
: میزادرپیم

! یتشهب هناگهدزاود  ياهتمعن 

ناـنآ بیـصن  هک  یتـمعن  نیلّوا  ًاروُرُـس -» َو  ًةَرْـضَن  ْمُهاََّقل  َو  ِمْوَْـیلا  َکـِلذ  َّرَـش  ُهَّللا  ُمُهاـقَوَف  - » شمارآ . 1 یتشهب ! هناـگهدزاود  ياـهتمعن 
. دنکیم رورس  یلاحشوخ و  رد  قرغ  ار  اهنآ  دیامنیم و  فرطرب  اهنآ  زا  ار  تمایق  تالکـشم  دنوادخ  تسا . شمارآ  تمعن  دوشیم ،

نینچ مه  ًاـتقیقح  تسا و  یگنـسنارگ  تمعن  شمارآ  دوـشیم  موـلعم  دـنکیم ، حرطم  تمعن  نیلّوا  ناوـنع  هب  ار  شمارآ  تمعن  هـک  نـیا 
، دنتـسه رادروخرب  تاناکما  عاونا  زا  ایند  رد  هک  دنتـسه  یناسک  تساهتمعن . نیرتمهم  نیرتگرزب و  زا  ترخآ  اـیند و  رد  شمارآ  تسا .
زا يرایـسب  اذـهل  و  دوشیم . هجنکـش  رجز و  باذـع و  هلیـسو  ییاهناسنا  نینچ  يارب  اـهتمعن ، تاـناکما و  ماـمت  دـنرادن ؛ شمارآ  یلو 
هک یـشکدوخ ! لگنج  مان  هب  دراد  دوجو  یلگنج  اکیرمآ  ياهرهـش  زا  یکی  رد  هک  دنیوگیم  دـننزیم . یـشکدوخ  هب  تسد  نادـنمتورث 

مینیبیم ار  ییاهناسنا  لباقم  رد  دنراد ! زیچ  همه  شمارآ  زا  ریغ  هب  ایند  رد  هک  دنتسه  يدنمتورث  ياهناسنا  لگنج ، نآ  يرتشم  نیرتشیب 
رد نوچ  دـنراد ، ار  یگدـنز  نیرتتحار  نیرتهدوسآ و  یگدـنز ، هّیلّوا  يرورـض و  ياهزاین  ّلقا  ّدـح  نتـشاد  تاـناکما و  نیرتمک  اـب  هک 

؟ دروآ تسد  هـب  ناوـتیم  هنوـگچ  ار  گرزب  شزرا و  اـب  تـمعن  نـیا  دیـسرپب  رگا   223 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  دنتــسه . شمارآ 
اوُِسْبلَی َْمل  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  دـنادیم : ناـمیا  اـب  دارفا  سرتـسد  رد  ار  شمارآ  ّتینما و  تمعن  ماـعنا ، هروـس  هیآ 82  رد  دـنوادخ  مییوگیم :

ینمیا و دـندولاین ، متـس  كرـش و  اب  ار  دوخ  نامیا  و  دـندروآ ، نامیا  هک  اهنآ  يرآ ،)  ) َنوُدَـتْهُم ْمُه  َو  ُْنمْالا  ْمَُهل  َکـَِئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَناـمیا 
ضیف و یمئاد  عبنم  نآ ، زا  ندشن  لفاغ  دنوادخ و  دای  دعر  هروس  هیآ 28  رد  و  دنناگتفای . تیاده  اهنآ  و  تساهنآ ، ِنآ  زا  اهنت  شمارآ 
زا رگید  یکی  ًاریرَح -» َو  ًۀَّنَج  اوُرَبَص  اـِمب  ْمُهُؤاَزَج  َو  - » یتـشهب ياـهغاب  . 2 تسا . هدـش  نایب  ّتینما  شمارآ و  هیاـم  و  شیاـسآ ، تکرب و 

شناتخرد ریز  زا  بآ  هراومه  هک  ییاهغاب  دشابیم . توافتم  ایند  ياهغاب  اب  نآ  زیچ  همه  هک  تسا ، تشهب  زا  ییاهغاب  راربا ، ياهشاداپ 
ياههویم ندـیچ  تمحز  لّمحتم  نایتشهب  تسین  مزال  هک  یناتخرد  دراد ؛ هویم  لوصف  مامت  رد  درادـن و  ینازخ  هک  ییاهغاب  تسا ؛ يراج 

یَلَع اهیف  َنیئِکَّتُم  - » شیاـسآ شمارآ و  . 3 دوشیم . رـضاح  نانآ  دزن  هویم  ناتخرد  ياههخاش  دـننک  هدارا  هک  ناـمز  ره  هکلب  دـنوش ، نآ 
قالطا ابیز  ياهتخت  ماـمت  هب  سپـس  دـنراذگیم ؛ سورع  يارب  هلجح  رد  هک  تسا  یتخت  لـصا  رد  هکیرا »  » عمج کـئارا » «- » ِکـِئارْالا

« نیئکّتم  » هب ریبعت  دنیامنیم . هدافتـسا  یتشهب  ياهتمعن  زا  دـننزیم و  هیکت  ییابیز  ياهتخت  رب  یتشهب  ياهغاب  رد  نایتشهب  تسا . هدـش 
برطضم و رگا  یلو  دنزیم ، هیکت  تحار  دشاب ، هتـشاد  هدوسآ  یلایخ  دشاب و  شمارآ  رد  یتقو  ناسنا  اریز  تسا ، ییابیز  فیرظ و  ریبعت 

َنْوَرَی ال  - » شخبتّذل ییاوه  لدتعم و  ییاضف  . 4 دوشیم . اپ  نآ  اپ و  نیا  ّبترم  هکلب  دنزب ، هیکت  دنیشنب و  تحار  دناوتیمن  دشاب  نارگن 
، دشاب هدننککنخ  لیاسو  هب  زاین  ات  تسا ، يربخ  غاد  باتفآ  زا  هن  اجنآ  رد  تسا ؛ لدتعم  رایـسب  تشهب  ياوه  ًاریرَْهمَز -» َو ال  ًاسْمَـش  اهیف 
اب هارمه  و  يراهب ، ياوه  هراومه  هکلب  دشاب ؛  224 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هدننکمرگ  لیاسو  هب  زاین  ات  تسا ، يدیدش  يامرـس  هن  و 
ریز رد  یتشهب ، يابیز  ياهتخت  يور  رب  اهاکّتم ، رب  ندز  هیکت  یلدتعم ، ياوه  نینچ  رد  کش  نودب  دشابیم . راهب  لصف  زاونحور  میسن 

تایآ رد  یلو  تسا ، هدش  یفن  تشهب  رد  باتفآ  دیشروخ و  دوجو  تایآ  نیا  رد  لاؤس : دراد . یندشان  فصو  یتّذل  هویم ، زا  رپ  ناتخرد 
رارق ثحب  دروم  ناتخرد  هیاس  هنوگچ  درادـن ، دوجو  تشهب  رد  یباـتفآ  رگا  تسا . هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  یتشهب  ناـتخرد  هیاـس  زا  دـعب ،

باتفآ دیامرفیم  هکلب  درادن » دوجو  باتفآ  تشهب  رد  : » دیوگیمن نآرق  ًالّوا : خـساپ : دـنرادن ؟ ضقانت  مه  اب  تایآ  نیا  ایآ  تسا ، هتفرگ 
: ًایناث دـننیبیمن . ار  باتفآ  ناتخرد  نیا  يالهبال  زا  نایتشهب  هک  دنتـسه  هوبنا  مکارتم و  ردـق  نآ  یتشهب  ناتخرد  ینعی  تسین ، تیؤر  لـباق 
ار لدـتعم  باتفآ  دوجو  اّما  درادـن ، دوجو  ياهدـنهدرازآ  غاد و  باتفآ  هک  تسا  نیا  ًاسْمَـش » اهیف  َنْوَرَی  ـال  : » دـیامرفیم هک  نیا  زا  روظنم 

نآرق رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتایآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 185زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


«- اًلیلْذَت اُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  َو  اُهلالِظ  ْمِْهیَلَع  ًۀَِیناد  َو  - » اههویم اههیاس و  . 5 دروخیمن . مشچ  هب  قوف  تایآ  رد  یضقانت  نیاربانب ، دنکیمن . یفن 
نایتشهب تشذگ - هک  روط  نامه  هک - ياهنوگ  هب  تسا ؛ ناسآ  رایسب  شیاههویم  ندیچ  هداتفاورف و  نایتشهب  رب  یتشهب  ناتخرد  ياههیاس 

هاگره َنوُدَّلَُخم -» ٌناْدلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  َو  - » تمدـخ هب  هدامآ  ناوج  ناراکتمدـخ  . 6 دنوشیمن . هویم  ندیچ  يارب  یتمحز  چـیه  لّمحتم 
يزاین دناهدنکارپ . ياهدیراورم  نوچمه  هک  دنتسه  اهنآ  تمدخ  رد  ییابیز  رایسب  ناوج  ناراکتمدخ  دنشاب ، هتـشاد  مزال  يزیچ  نایتشهب 

ٌرْضُخ ٍسُْدنُس  ُباَِیث  ْمُهَِیلاع  - » ابیز هداعلا  قوف  ياهسابل  . 7 دنرضاح . يرازگتمدخ  رد  هراومه  اریز  دننک ؛ ادص  ار  اهراکتمدخ  نیا  تسین 
رب ایند  رد  هک  ییاـهسابل  یّتح  میخـض . مشیربا  مه  كزاـن و  مشیربا  مه  تسا ؛ هداـمآ  ناـیتشهب  يارب  اـبیز  ياـهسابل  عاونا  ٌقَْربَتْـسا -» َو 

َرِواسا اوُّلُح  َو  «- » 1  » تالآ تنیز  . 8 225 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا . زاجم  ترخآ  رد  اهسابل  نآ  زا  هدافتـسا  هدوب ، مارح  نادرم 
.9 تسا . هدش  نییزت  هرقن  زا  ییاهدنبتسد  اب  نایتشهب  ياهتسد  تهج  نیدب  تسا ؛ زیاج  اهنآ  يارب  یتنیز  عون  ره  زا  هدافتسا  ٍۀِّضف -» ْنِم 

دنکیم لیم  نآ  رد  ار  اذغ  ناسنا  هک  یفرظ  عون  ًاریِراوَق -» َْتناک  ٍباوْکا  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ٍۀَِینِآب  ْمِْهیَلَع  ُفاُطی  َو  - » یلعا ّدح  رد  ییاریذپ  لیاسو 
ياذـغ رگا  سکعلاـب ، یلو  دوریم ؛ نیب  زا  ناـسنا  ياهتـشا  دـنزیرب ، بساـنمان  هدوـلآ و  یفرظ  رد  ار  اذـغ  نیرتـهب  رگا  تسا . ّمهم  رایـسب 

ابیز و تشرد و  زیر و  ياهفرظ  عاونا  تهج  نیدب  دوشیم . نادنچود  یمدآ  ياهتشا  دنزیرب ، بسانم  زیمت و  ابیز و  یفرظ  رد  ار  یلومعم 
نوچمه هرقن  فورظ  نآ  تسایند . هرقن  زا  ریغ  ناهج  نآ  هرقن  هّتبلا  دریگیم . رارق  نایتشهب  راـیتخا  رد  تسا ، هرقن  زا  نآ  سنج  هک  یتنیز ،

رایتخا رد  هک  ییاهتمعن  هب  دـنوشیم و  تشهب  دراو  هک  یماگنه  ًامیعَن -» َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  اذا  َو  - » اهتمعن عاونا  . 10 تسا ! فاّفش  رولب 
ّتیکلام . 11 تسا . هدش  هداهن  نایتشهب  رایتخا  رد  تسین ، فیصوت  لباق  هک  اهتمعن ، عاونا  دننکیم  هدهاشم  دنرگنیم ، هدشن  هداهن  نانآ 

دوخ يارب  اهنآ  زا  کی  ره  ایوگ  هک  دـنراد  تاناکما  يردـقب  هاـگیاج ، تاـناکما و  همدـخ و  رظن  زا  ناـیتشهب  ًارِیبَک -» ًاـْکُلم  َو  - » گرزب
هب نآرق  رد  رّرکم  روطب  دـنوادخ  هک  ییاـهتمعن  زا  یکی  یتـشهب - ياهبارـش  عاونا  . 12 دراد . هناگادـج  یتموکح  لقتـسم و  يروشک 

طاـشن و روش و  هکلب  دـیابریمن . ار  ناـسنا  شوه  لـقع و  اـهنت  هن  هک  ییاهبارـش  تسا . یتـشهب  ياهبارـش  عاونا  هداد ، دـعو  ناـیتشهب 
- روفاک بارش  فلا -  226 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا : نایم  هب  نخـس  بارـش  عون  هس  زا  رهد  هروس  تاـیآ  رد  دروآیم . شمارآ 

هدش هتخیمآ  روفاک  شوخ  رطع  اب  هک  دنـشونیم  یبارـش  زا  تشهب  رد  ناکین  راربا و  ًارُوفاک -» اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربْالا  َّنا  »
طولخم نآ  اب  هک  یبآ  اب  ار  ّتیم  ياهلسغ  زا  یکی  هک  دوشیم  هتفگ  ياهدـننکینوفعدض  هّدام  نامه  هب  یـسراف  ناـبز  رد  روفاـک  تسا .

ییوب شوخ  رّطعم و  زیچ  ره  هب  دراد و  يرتعیـسو  ياـنعم  برع  تغل  رد  یلو  ددرگ ، ینوفع  ّدـض  ّتیم  دـسج  اـت  دـنهدیم ، ماـجنا  هدـش 
دنشونیم نآ  زا  نایتشهب  یتقو  هک  يّدح  هب  دراد ، یصوصخم  رطع  هک  تسا  یبارـش  روفاک ، بارـش  زا  روظنم  نیاربانب ، ددرگیم ؛ قالطا 

يانعم رب  مه  برع ، تغل  رد  لیبجنز  اًلیبَْجنَز -» اهُجاِزم  َناک  ًاسْأَک  اـهیف  َنْوَقُْـسی  َو  - » لـیبجنز بارـش  ب - دـنربیم . تّذـل  مه  شرطع  زا 
اب هتخیمآ  هک  یبارـش  زا  نایتشهب  تسا . مود  يانعم  هب  اـجنیا  رد  یلو  دـشابیم ، یّـصاخ  رطع  ياـنعم  هب  مه  دوشیم و  لامعتـسا  شفورعم 

هدافتـسا نآ  زا  نایتشهب  هک  یبارـش  نیموس  ًاروُهَط -» ًابارَـش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَـس  َو  - » روهط بارـش  ج - دنوشیم . هدـیناشون  تسا ، لیبجنز  رطع 
لباق هدمآ  هناگهس  ياهبارـش  دروم  رد  هک  یتاریبعت  دناشونیم . نایتشهب  هب  ار  بارـش  نیا  دوخ  دـنوادخ  تسا . روهط  بارـش  دـننکیم ،
دروم رد  و  دنشونیم . ار  بارـش  عون  نیا  دوخ  تسد  اب  نایتشهب  ینعی  تسا ؛ هدش  نوبرـشی »  » هب ریبعت  روفاک  بارـش  دروم  رد  تسا ؛ ّتقد 

هب ریبعت  روهط  بارش  دروم  رد  و  دنناشونیم . نایتشهب  هب  ار  بارـش  نیا  یتشهب  همدخ  ینعی  تسا ؛ هدش  نوقـسی »  » هب ریبعت  لیبجنز  بارش 
! دناشونیم نایتشهب  هب  ار  بارش  نیا  دوخ  لاعتم ، دنوادخ  ینعی  تسا ؛ هدش  مهبر » مهاقس  »

؟ تسیچ روهط  بارش 

تایآ « 1  » ِهَّللا يَوِس  ٍءْیَـش  ّلُـک  ْنِم  ْمُهُرِّهَُطی  دنـشونیم : روهط  بارـش  ناـیتشهب  یتـقو  هک  میناوخیم  یتـیاور  رد  تسیچ ؟ روـهط  بارش 
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نآ هب  برق  ادـخ و  داـی  قشع و  ناـیتشهب  یتسه  ماـمت  دوشیم و  كاـپ  ناـشدوجو  زا  ادـخ  زا  ریغ  زیچ  همه   227 ص : نآرق ، رد  تیـالو 
ار روهط  بارـش  راثآ  يرگید  ثیدح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـننکیم . شومارف  ار  هَّللا  يوس  ام  دوشیم و  ترـضح 

نکهشیر اـهنآ  دوجو  زا  ار  دـسح  روهط ، بارـش  ندیـشون  رثا  رب  دـنوادخ  « 1  » ِدَـسَْحلا َنِم  ْمَُهبُوُلق  اَِهب  ُهَّللا  ُرّهَُطیَف  دـیامرفیم : ناـیب  نینچ 
رـشب یگدنز  ياهالب  زا  یکی  دسح  دنزرویمن .) تداسح  دنتـسه  رتالاو  تاجرد  رد  هک  ینایتشهب  تاماقم  ندید  اب  رگید  اهنآ   ) دنکیم

مه نارگید  دـنیبب  دـناوتیمن  درادـن و  ار  نارگید  یتـحار  ندـید  لّـمحت  زاـب  یلو  دراد ، راـیتخا  رد  ار  اـهتمعن  ماـمت  ناـسنا  هاـگ  تسا .
ره هب  دنکیم . بلـس  دوسح  زا  ار  شمارآ  شیاسآ و  يدازآ و  هک  تسا  ینادنز  ناسب  دسح  دننکیم . یگدنز  هدوسآ  دـنراد و  یتاناکما 

تایآ رد  یفلتخم  ياهتمعن  لاؤس : تسا . یقالخا  تشز  تفص  نیا  ندومن  نکهشیر  ندرک و  فرطرب  روهط  بارش  راثآ  زا  یکی  لاح ،
، یتشهب ياهتمعن  زا  یکی  اّما  تسا ؛ هتشگ  حرطم  قیقد  تروص  هب  اهتمعن  زا  یضعب  تاّیئزج  اهيراکهزیر و  یّتح  هدش و  نایب  روکذم 

الاب تایآ  رد  دـنکیم ، روطخ  ناسنا  نهذ  هب  اهتمعن  همه  زا  لبق  تمعن  نآ  دـیوگیم ، یتشهب  ياـهتمعن  زا  نخـس  نآرق  ناـمز  ره  هک 
رما نیا  ّتلع  یتـسار  تسا . هدـماین  ناـیم  هب  ینخـس  نیعلا » روـح   » زا تاـیآ  نیا  رد  تسا ، تـسرد  امـش  سدـح  يرآ  تـسا ! هدـشن  رکذ 

، هدش حرطم  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح  زا  نخـس  روکذم  تایآ  رد  نوچ  هک  دـندقتعم  « 2  » نیرّسفم زا  یـضعب  خساپ : تسیچ ؟
یلع تاـیآ ، نیا  لوزن  نأـش  هک  تسا  يرگید  لـیلد  دوخ  نیا  تسا و  هدربن  نیعلا  روح  زا  یماـن  ترـضح ، نآ  مارتحا  هب  لاـعتم  دـنوادخ 

یهّجوم لیلد  هچ  یتشهب ، ياهتمعن  نیب  رد  نیعلا  روح  ندشن  حرطم  هنرگو  دـشابیم . شاهداوناخ  228 و  ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ 
« راربا  » هب ّصتخم  هدمآ ، ناسنا  هروس  هناگهدراهچ  تایآ  نمض  رد  هک  ياهناگهدزاود  ياهتمعن  هک ، نیا  هصالخ  دشاب ؟ هتشاد  دناوتیم 

. دنتسه مالسلا  مهیلع  نیسح »  » و نسح »  » و همطاف »  » و یلع »  » ترضح مره ، نیا  سأر  رد  هک  تسا . ناکین »  » و

نآ خساپ  و  اهییوجهناهب !

هراشا

ياهییوجهناهب تماما ، تیالو و  تایآ  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  لیاضف  هب  طوبرم  تایآ  لیذ  رد  هنافّـسأتم  نآ  خساپ  و  اهییوجهناهب !
اهییوجهناـهب نیا  هفـسلف  هّتبلا  دوشیمن ! هظحـالم  مه  نآ   1 100 یمالـسا ، لئاسم  اـی  نآرق  تاـیآ  ریاـس  رد  هک  دوشیم  حرطم  یناوارف 

تماما و هب  لـئاق  دـیاب  تسا ، مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ریاـس  یلع و  ترـضح  دروم  رد  تاـیآ  نیا  هعومجم  دـنریذپب  رگا  اریز  تسا ؛ صّخـشم 
دنوادخ دشاب ، یباصتنا  تماما  رگا  میاهتفگ - اهراب  هک  روط  نامه  نوچ - دنوش ، شدالوا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  لصفالب  تفالخ 

و تسا . نینچ  شتمکح  یضتقم  اریز  دوریمن ، نارگید  غارس  هب  ناملـسم ، درف  نیرتهب  هصالخ ، عجـشا و  ملعا و  لضفا و  دوجو  اب  زگره 
اب هجیتن ، نیا  و  دـنوریمن . نارگید  غارـس  هب  نیرتهب ، دوجو  اب  و  دـننک ، باـختنا  ار  درف  نیرتهب  دـیاب  لـقاع  مدرم  دـشاب  مه  یباـختنا  رگا 

گنریب ای  گنرمک  ار  لیاضف  تیالو و  تایآ  یلکش  هب  دننکیم  یعس  تهج  نیدب  تسین ؛ راگزاس  ياهّدع  سفن  ياوه  اهيروادشیپ و 
: دینک هّجوت  نآ  هنومن  دنچ  هب  دننکیم ؛ ییوجهناهب  رطاخ  نیدب  دندرگن . نادجو  باذع  راچد  ات  دننک ،

! تسا یّکم  ناسنا  هروس  . 1

رد مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هک  مینادیم  و  تسا . یّکم  هکلب  هدشن ، لزان  هنیدم  رد  رهد  هروس  تسا ! یّکم  ناسنا  هروس  . 1
نأش سپ  دندوب ؛ هدشن  ّدلوتم  راوگرزب  ود  نیا  زونه  رهد  هروس  لوزن  نامز  رد  نیاربانب ، دندش ؛ ّدلوتم  هنیدـم  رد  ترجه  موس  مود و  لاس 

یهایـس مالغ  : » تسا حرـش  نیدـب  روکذـم  تایآ  لوزن  نأش  دـناهتفگ : یـضعب  ساـسا ، نیا  رب  تسین ؛ رهد  هروس  اـب  بساـنتم  قوف ، لوزن 
هایس و نم  اّما  مشاب ! امـش  رانک  رد  تشهب  رد  مراد  تسود  درک : ضرع  دش و  فّرـشم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تمدخ 
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دیفس و ردق  نآ  تمایق  زور  رد  روخن ، هّصغ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسین ؛ یلمع  وزرآ  نیا  اذهل  دیتسه و  دیفـس  امش 
لزان مالغ  نیا  نأش   229 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  رد  قوف  تایآ  سپـس  دوب . یهاوخ  تیؤر  لباق  هار  اـهلاس  زا  هک  يوشیم  ینارون 

: ًالّوا خساپ : تسین . هروس  نیا  اب  بسانتم  دـیاهدرک  رکذ  هک  یلوزن  نأش  « 2  » رهد هروس  ندوب  یّکم  هب  هّجوت  اب  هک ، نیا  هصـالخ  « 1 !« » دش
دودـحم و كدـنا و  رایـسب  دادـعت  تـسا و  هدـش  لزاـن  هنیدـم  رد  رهد  هروـس  هـک  دـندقتعم  ناـخّروم  ناثّدـحم و  نارـّـسفم ، زا  يرایــسب 

نیا ندوب  یندـم  هب  داقتعا  هک  ینادنمـشناد  دـناهتفریذپ . ار  هروس  نیا  ندوب  یّکم  هداد و  رظن  نادنمـشناد  نیا  فـالخ  رب  يرامـشتشگنا 
هورگ و  تسا ، هدش  لزان  هنیدم  رد  هروس  نیا  هک  دناهتفگ  ًاحیرـص  یهورگ  دنتـسه : هتـسد  ود  رب  دـناهداد  تداهـش  نآ  رب  دـنراد و  هروس 
تایآ لیذ  رد  ار  میدرک  لقن  شاهداوناخ  ياضعا  مالسلا و  هیلع  یلع  دروم  رد  هک  یلوزن  نأش  یلو  دناهتفگن ، ًاحیرص  ار  بلطم  نیا  رگید 

، قحلا قاـقحا  موس  دـلج  رد  يرتشوش ، هَّللا  رون  یـضاق  موحرم  تسا . یندـم  رهد  هروس  هک  تساـنعم  نادـب  نیا  دـناهدروآ . ناـسنا  هروس 
نیرّسفم زا  هک  يرـشخمز ،» - » 1 مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا ، هدرک  رکذ  ار  نادنمـشناد  نـیا  ماـن  دـعب ، هـب  هحفص 157 

-2 « 3 . » تسا هدرک  حیرـصت  ناسنا  هروس  ندوب  یندـم  هب  فاّـشک ،»  » شفورعم باـتک  رد  تسا ، ناـنآ  ریهاـشم  زا  ّتنـس و  لـها  فورعم 
رگید زا  يزوـج ،» نبا  - » 3 « 4 . » تـسا هدرک  باـختنا  ار  رظن  نـیمه  لوّزنلا » بابـسا   » رد ّتنـس ، لـها  ریهاـشم  زا  رگید  یکی  يدـحاو ،» »

هدـیزگرب ار  هّیرظن  نیا  زین  بلاّـطلا » ۀـیافک   » رد یجنگ ،» - » 4 « 5 . » دراد رهد  هروس  ندوب  یندـم  هب  داقتعا  زین  بهذـم ، یّنـس  نادنمـشناد 
تسا دقتعم  زین  یسولآ  - 6 « 1 . » دراد ار  هدـیقع  نیمه  زین  یبقعلا » رئاـخذ   » رد يربط ،» - » 5 230 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  « 6 . » تسا

-8 « 3 . » تسا هدرک  رایتخا  ار  هّیرظن  نیمه  زین  نّنـست ، ناـهج  نیرّـسفم  نیرتهزاوآرپ  زا  يزار ،» رخف  - » 7 « 2 . » تسا یندـم  هروس  نیا  هک 
یلع و یف  تلزن  اّهنا  ریسفّتلا  لها  لاق  و  هریـسفت : یف  یبلعّثلا  رکذ  تسا : هدروآ  شیوخ  ریـسفت  رد  ار  ترابع  نیا  یبطرق »  » فورعم رّـسفم 

نیا دندقتعم  ریـسفت  لها  همه  هتـشگ و  لزان  هنیدـم  رد  رهد  هروس  تسا : هتفگ  شریـسفت  رد  یبلعث  « 4  » ۀّضف اهمـسا  امهل  ۀیراج  ۀمطاف و 
زا یخرب  هب  هک  مالـسا ، نادنمـشناد  یهاوگ  قبط  هک ، نیا  هصـالخ  تسا . هدـش  لزاـن  هّضف ، اـهنآ ، زینک  همطاـف و  یلع و  دروم  رد  هروس 

َو ًامیتَی  َو  ًانیکْـسِم  هِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو   » هفیرـش هیآ  زا  ًایناث : تسا . هدش  لزان  هنیدـم  رد  کش  نودـب  رهد  هروس  دـش ، هراشا  اهنآ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه  زا  دعب  هکلب  تشادن ، دوجو  يریسا  هّکم  رد  اریز  تسا ؛ یندم  هروس  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  ًاریـسا »
. دـمآ دوجو  هب  هنیدـم  رد  هلأسم  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهگنج  عورـش  داـهج و  عیرـشت  هنیدـم و  هب  ناناملـسم  ملس و 

چیه دـش ، هتفگ  هایـس  مالغ  دروم  رد  هک  یلوزن  نأش  اـّما  و  تسا . یندـم  رهد  هروس  هک  تسا  دـهاش  نیرتهب  ریـسا »  » هملک دوخ  نیارباـنب ،
، نآرق رد  تیالو  تایآ  نایم  هب  ریـسا  میتی و  نیکـسم و  ماعطا  زا  ینخـس  چیه  لوزن ، نأش  نآ  رد  اریز  درادـن ؛ رهد  هروس  تایآ  اب  یبسانت 

. دشابیمن انتعا  لباق  تسا  نآرق  فالخ  رب  هچنآ  تسا و  رهد  هروس  تایآ  فالخ  رب  یلوزن  نأش  نینچ  نیاربانب ، تسا ؛ هدماین   231 ص :

! تسا مارح  دجسم  رب  تسا ، بجاو  هناخ  رب  هک  یغارچ  . 2

هک شاهداوناـخ ، دوخ و  ياذـغ  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا  راوازـس  اـیآ  لاؤـس : تسا ! مارح  دجـسم  رب  تسا ، بجاو  هناـخ  رب  هک  یغارچ  . 2
ربمایپ زا  ناناملسم  ِلاؤس  نیا  خساپ  رد  هرقب ، هروس  هیآ 219  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دهدب ؟ لئاس  هب  ار  دناهدوب ، وا  هقفّنلا  بجاو 

هروس تایآ  رگا  دینک ». قافنا  دوخ  يدنمزاین  دازام  زا  وگب  َْوفَْعلا ؛ ُِلق  : » دـیامرفیم مینک ؟ قافنا  زیچ  هچ  هک : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دوب دـنمزاین  نآ  هب  هک  هچنآ  زا  قوف - هیآ  فالخ  رب  ترـضح - نآ  ارچ  دـشاب ، شاهداوناـخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هب  طوبرم  رهد 

اهییوجهناهب نیا  اریز  دیوگب ! ینانخس  نینچ  دشاب و  هداهن  دوخ  رب  دنمشناد  مان  یصخش ، هک  تسا  بّجعت  هیام  رایسب  خساپ : درک ؟ قافنا 
حرطم ار  لاکشا  نیا  هک  یسک  هنافّسأتم  رگید . زیچ  راثیا »  » تسا و يزیچ  قافنا » : » هک نیا  حیـضوت  تسوا ! یعالّطامک  یهاگآان و  هناشن 

َْول َو  ْمِهِـسُْفنا  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  میناوخیم : راصنا  فصو  رد  رـشح  هروس  مهن  هیآ  رد  تسا ! هدومنن  كرد  ار  راثیا »  » قافنا و  » توافت هدرک ،
زا یهورگ  تّمه  دنـشاب . دـنمزاین  رایـسب  ناشدوخ  دـنچ  ره  دـنرادیم ؛ مّدـقم  دوخ  رب  ار  نیرجاهم )  ) اهنآ راـصنا )  ) ٌۀَـصاصَخ ْمِِهب  َناـک 
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هدمآ نینچ  قوف  هیآ  لوزن  نأش  رد  دننکیم . قافنا  شیوخ  دیدش  زاین  مغر  یلع  دناهدیـسر و  راثیا »  » ماقم هب  هک  تسالاب  يردـقب  نانمؤم 
! دینک مکمک  مدنمزاین ، مریقف ، ماهنـسرگ ، درک : ضرع  دیـسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تمدخ  يدنمزاین  درم  : » تسا

روایب یتفای  دروخب ، صخش  نیا  درد  هب  هک  يزیچ ، رگا  ورب ، ام  لزنم  هب  دندومرف : باحـصا  زا  یکی  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دومرف شباحـصا  هب  باطخ  ربمایپ  تفاین ! يزیچ  تشگرب و  تفر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لزنم  هب  درف  نآ  میهدـب . وا  هب  اـت 

نیا يارب  ار  شیوخ  یگدامآ  باحـصا  زا  یکی  دهدب ؟ اذغ  وا  هب  دنک و  دوخ  نامهیم  ار  صخـش  نیا  بشما  دناوتیم  امـش  زا  کی  مادک 
هب يرـس  لزنم  هب  دورو  زا  سپ  تـفر . شلزنم  هـب  دـنمزاین  صخـش   232 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  نآ  هارمه  هـب  درک و  نـالعا  راـک 

ندروخ زا  لبق  ار  اههّچب  مرـسمه ! تفگ : درم  تفاین ! يزیچ  دوب ، هدرک  هّیهت  شنادنزرف  وا و  يارب  شمناخ  هک  ییاذـغ  زج  دز ، هناخزپشآ 
، ماش ندش  هدامآ  زا  سپ  هناخبحاص  درک ، نهپ  ار  هرفس  سپس  دیناباوخ و  هنسرگ  ار  اههّچب  شرسمه  روایب . ار  اذغ  سپس  ناباوخب ! ماش 
هک نیا  نودب  درکیم و  زارد  اذغ  يوس  هب  ار  شتـسد  وا  دـش . اذـغ  ندروخ  لوغـشم  دـنمزاین  نامهیم  هارمه  هب  و  درک . شوماخ  ار  غارچ 

بش نآ  شاهداوناخ  وا و  ناسنیدب  دوش . ریـس  اًلماک  دروخیمن و  اذغ  وا  دوشن  هّجوتم  نامهیم  ات  دربیم  شناهد  کیدزن  هب  درادرب  ییاذغ 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تمدخ  هب  دعب  زور  دـندرک . راثیا  ریقف  نآ  هب  ار  دوخ  زاین  دروم  ياذـغ  دـندیباوخ و  هنـسرگ  ار 
یلص ربمایپ  درک . فیرعت  ترضح  يارب  ار  ناتساد  مامت  درم  نآ  يدرک ؟ هچ  تنامهیم  اب  بشید  دومرف : دید  ار  وا  هک  نیمه  ربمایپ  دیسر ،

«. 1  » درک توالت  ار  قوف  هیآ  سپـس  ترـضح  دش . لزان  نم  رب  نآرق  زا  ياهیآ  بشید  وت  راثیا  نیا  رطاخ  هب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
راثیا هک  تسنادیم  دـیاب  هنرگو  تسا  هدرکن  هعلاطم  ار  نآرق  تاـیآ  ماـمت  دـنکیم  حرطم  ار  ییاـهییوجهناهب  نینچ  هک  یـسک  نیارباـنب 

ترضح نیا ، رب  هوالع  تسا . یعقاو  نانمؤم  هژیو  تافص  زا  و  دنرادن ، ار  نآ  تداعـس  ناگمه  هک  قافنا ، زا  رتالاب  بتارم  هب  تسا  یماقم 
اهیلع همطاف  ترـضح  سپـس  هداوناخ ؛ دارفا  همه  ياذـغ  هن  داد ، ریقف  هب  ار  شدوخ  ياذـغ  طـقف  رهد  هروس  ناتـساد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

لیم و اب  ار  راک  نیا  زین  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  و  داد ، رارق  دـنمزاین  رایتخا  رد  ار  شیاذـغ  راـیتخا  لـیم و  اـب  زین  مالـسلا 
ود َْوفَْعلا » ُِلق   » هیآ دروم  رد  اّما  و  تسالاو . ياهشزرا  زا  هدش و  هدوتـس  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  راثیا  تیاهن  نیا  و  دـنداد . ماجنا  رایتخا 

تایآ َوُه  ُْوفَْعلا  : » هک تسا  نیا  مود  لاـمتحا  یلو  «. 2  » تسا جایتحا  رب  دازاـم  لـیاسو  وفع »  » زا روظنم  هک  نیا  تسخن  دراد ؛ دوجو  هّیرظن 
نادـنمزاین هب  دـیاب  لاوما  عون  نیا  زا  و  « 1 .« » تسا لاوما  تمـسق  نیرتهب  هدـیزگ و  وفع ، ِلاـْملا ؛ َنِم  ُبِّیَّطلا   233 ص : نآرق ، رد  تیـالو 

هب تروص  نیا  رد  نوچ  میهدـب ، ءارقف  هب  ار  دریگن  رارق  فرـصم  دروم  دـشاب و  زاـین  دروم  ریغ  هفاـضا و  هچ  ره  هک  نیا  هن  مینک ، کـمک 
««. 2  » َنوُّبُِحت اَّمِم  اوُقِْفُنت  یّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  تفاـی ، میهاوخن  تسد  يراـکوکین  ّرب و  تقیقح 
زا هک  دـنکیم  شرافـس  هکلب  دـنکیمن ، زاین  رب  دازام  فرـصمیب و  لاوما  تخادرپ  هب  شرافـس  يوق  لامتحا  هب  َْوفَْعلا » ُِلق   » هیآ نیارباـنب ،

بلاطم هب  هّجوت  اب  تسا . هدـش  هراـشا  نآ  هب  رهد  هروس  تاـیآ  رد  هک  تسا  يراـثیا  ناـمه  نیا ، دوش و  هداد  ارقف  هب  باـختنا و  اـهنیرتهب 
. دنکیم دییأت  ار  نآ  دشابیم و  نآ  اب  گنهامه  هکلب  درادن ، رهد  هروس  تایآ  لوزن  نأش  اب  یتافانم  ّداضت و  اهنت  هن  َْوفَْعلا » ُِلق   » هیآ قوف ،

؟ ّصاخ ای  تسا ، ّماع  رهد  هروس  تایآ  . 3

رد ناکین »  » ياهشاداپ هب  هدـش و  لزان  راربا »  » فصو رد  هک  رهد ، هروس  تاـیآ  اـیآ  لاؤس : ّصاـخ ؟ اـی  تسا ، ّماـع  رهد  هروس  تاـیآ  . 3
هک یناسک  مامت  لماش  تسا و  ّماع  ای  دراد ، شنادـنزرف  رـسمه و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هب  صاصتخا  دراد ، هراـشا  ترخآ  ناـهج 

؟ دـیدرک ربمایپ  نادـناخ  هب  رـصحنم  ار  تایآ  نیا  ارچ  سپ  «، 3  » تسا حیحـص  مود  لامتحا  رگا  دوشیم ؟ دنـشاب  هتـشاد  ار  راربا  فاصوا 
هکلب داد ، قیبطت  راربا  همه  هب  ار  تایآ  نیا  ناوتیمن  نآ  دوجو  اب  هک  دوشیم  هدـید  هفیرـش  تایآ  نیا  رد  ینئارق  اـههناشن و  اـًلّوا : خـساپ :

، نآرق رد  تیالو  تایآ  راربا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایآ  نیا  زا  اًلثم  میهد ؛ قیبطت  یّـصاخ  راربا  هب  ار  روکذم  تایآ  دیاب  اههناشن  نیا  قبط 
نامیتی و نادـنمزاین و  هب  هدز و  یگرزب  راثیا  هب  تسد  رذـن ، هب  لمع  ماگنه  رد  دـندوب و  هدرک  يرذـن  تاـیآ ، نیا  هراـشا  دروم   234 ص :
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، تسین اهنآ  رد  قوف  ياههناشن  دـندوب و  هدرکن  يرذـن  هک  راربا  زا  هتـسد  نآ  لماش  قوف  تایآ  نیارباـنب ، دـندوب ؛ هدرک  کـمک  ناریـسا 
هکلب ددرگیم ! زین  شلوزن  نأش  لماش  ّکش  نودب  یلو  ددرگ ، راربا  مامت  لماش  دـشاب و  ّماع  روکذـم  تایآ  هک  ضرف  رب  ًایناث : دوشیمن .
هروس تایآ  هک ، نیا  هصالخ  دنتسه . ناکین  راربا و  قیداصم  نیرترب  نیرتصخاش و  مالسلا  مهیلع  شنادنزرف  همطاف و  مالسلا و  هیلع  یلع 

لـصفالب تفالخ  تماما و  ياههناشن  زا  نادـناخ و  نیا  دنمـشزرا  لیاضف  زا  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  ياههیامرـس  زا  لاـح  ره  رد  رهد 
. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هیآ ياهمایپ 

هراشا

، دش هناگهدزاود  ّمهم  ياهشاداپ  نیا  بجوم  هچنآ  و  هناگهدجیه ، تایآ  یلـصا  هیام  ریمخ  نادـنمزاین  هب  کمک  ّتیّمها  هیآ 1 . ياهمایپ 
عوضوم نیا  هب  نابرهم  دنوادخ  هک  تسا  ياهداعلا  قوف  ّتیّمها  هژیو و  تیانع  رگناشن  نیا  و  دوب ، نادـنمزاین  هب  یناسنا  ياهکمک  هلأسم 

و دزادرپب . ناگراچیب  نادنمتسم و  کمک  هب  دیاب  تسا ، شیوخ  هب  تبسن  نابرهم  راگدرورپ  تیانع  لومش  راتساوخ  سک  ره  تسا . هداد 
يارب ددرگیم . شلماش  دـنوادخ  هژیو  تیانع  کش  نودـب  دـنک ، راثیا  تسا  دـنمزاین  نادـب  دوخ  هچنآ  زا  دور و  رتالاب  هلحرم  نیا  زا  رگا 

هب باطخ  ياهماـن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  - 1 دـینک : هّجوـت  ریز  تیاور  ود  هب  نادـنمزاین ، هب  کـمک  هژیو  ّتیّمها  ندـش  رتنشور 
َو ِلـِْقثُْملا ، َنِم  اـًلاَح  ُنَسْحا  اَـهِیف  ُّفِـخُْملا  ًادوـُئَک ، ًۀَـبَقَع  َکَـماَما  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  دـیامرفیم : نینچ  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  شدـنزرف 

َلِْزنَْملا ئِّطَو  َو  َِکلوُُزن ، َْلبَق  َکِسْفَِنل  ْدـَتْراَف  ٍراَن ، یَلَع  ْوا  ٍۀَّنَج  یَلَع  اَّما  َۀـَلاَحَم  َال  اَِهب  َکَِطبْهَم  َّنا  َو  ِعِرْـسُْملا ، َنِم  ًالاَح  ُحَْـبقا  اَْـهیَلَع  ُءیِْطبُْملا 
بعـص ياههندرگ  مدنزرف !  235 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  « 1  » ٌفَرَْـصنُم اَْینُّدـلا  َیلا  َال  َو  ٌبَتْعَتْـسُم ، ِتْوَْملا  َدـَْعب  َْسیَلَف  َِکلُولُح ، َْلبَق 

و تسا ، نارابنیگنـس  زا  رتـهب  بتارم  هـب  ناـشلاح  نارابکبـس  اـههندرگ ) نآ  زا  روـبع  يارب  هـک  ، ) يراد ورشیپ  رد  یکاـنرطخ  روـبعلا و 
شیپ نیاربانب ، دوشیم ؛ دراو  مّنهج  ای  تشهب  هب  ناسنا  ماجنارس  کش  نودب  دشابیم . ناگدننکتعرـس  زا  رتدب  رایـسب  ناشلاح  اهوردنُک 

هتفریذپ يرذـع  گرم  زا  سپ  اریز  امن ؛ اّیهم  دورو  زا  شیپ  ار  یلزنم  و  نک ، هدامآ  یلیاسو  دوخ  يارب  ینک ، چوک  ناهج  نآ  هب  هک  نآ  زا 
ياههظحل يارب  هشوت  داز و  نیرتبسانم  تخـس و  ياههندرگ  نیا  زا  روبع  يارب  هار  نیرتهب  درادـن . دوجو  ایند  هب  یتشگزاـب  هار  تسین و 

ایند رد  ار  هشوت  داز و  نیا  هک  تسا  نآ  هیبش  تقیقح  رد  راک  نیا  تسا . نادنمزاین  هب  ناسحا  ارقف و  هب  کمک  رشحم ، يارحـص  كانلوه 
موحرم - 2 دراد ؟ دوجو  رتهب  رتدوسرپ و  هلماعم  نیا  زا  ایآ  دـنهد . ام  لیوحت  تمایق  رد  دـننک و  لمح  دوخ  اب  اهنآ  میهد و  اهنآ  لیوحت 

َهَّللا یَتا  ْنَم  ٌثاََلث  تسا : هدروآ  یفاک  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  لـقن  هب  ار  ریز  ثیدـح  هعیـش ، ءاـملع  ناـگرزب  زا  ینیلک ، ثّدـحم 
زا یکی  سک  ره  هک  تسا  راک  هس  « 1  » هِسْفَن ْنِم  ُفاَْصنْالا  َو  َِملاَْعلا ، ِعیِمَِجل  ُرِْـشْبلا  َو  ٍراَْتقا ، ْنِم  ُقاْفنْالا  ِهَّنَْجلا ؛ َُهل  ُهَّللا  َبَجْوا  َّنُْهنِم  ٍةَدِـحاَِوب 

ییورشوخ . 2 «. 2  » زاین یتسدـگنت و  ماگنه  هب  قافنا  . 1 دنکیم : بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دـهد  ماجنا  ادـخ  ياضر  يارب  ار  اهنآ 
رد تیالو  تایآ  دوخ  ّقح  هب  مشچ  کـی  اـب  . 3 «. 3 ( » ناملـسم ریغ  ناملـسم و  زا  ّمعا   ) ناهج مدرم  مامت  اب  هکلب ) ناناملـسم ، اب  طـقف  هن  )

تیاور رد  اذـهل  تسا و  ّمهم  رایـسب  دـنیبب  مشچ  کی  اـب  ار  نارگید  دوخ و  ّقح  ناـسنا  هک  نیا  ندرک . هاـگن  نارگید  236 و  ص : نآرق ،
لمع رایعم  ّتیّمک  . 2 « 1 . » هِسْفَِنل ُهِرُْکی  اَـم  َُهل  ُهْرُِکی  َو  هِسْفَِنل  ُّبُِحی  اـم  ِهیخاـِل  ُّبُِحی  يِذَّلا  َِملْـسُْملا  َءْرَْملا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنا  میناوـخیم : يرگید 

ّتیّمک و هن  تسا ، لمع  یگنوگچ  ّتیفیک و  مالسا  رد  اهشزرا  رایعم  هک  تسا  نیا  رهد  هروس  تایآ  ّمهم  ياهمایپ  زا  رگید  یکی  تسین !
دوب صالخا  اب  مأوت  راک  نیا  هک  اجنآ  زا  اّما  دوبن ، وج  ولیک  دنچ  زا  شیب  دندرک  قافنا  مرتحم  هداوناخ  نیا  ار  هچنآ  مامت  اریز  نآ ! رادـقم 
رظن رد  اهنآ  راک  يارب  نآرق  رد  ياهقباسیب  ياهشاداپ  هک  درب  الاب  يردقب  ار  اهنآ  راک  شزرا  دش ، ماجنا  دنوادخ  ياضر  يارب  طقف  و 
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تـسا نکمم  هاگ  ربارب و  درایلیم  کی  هاگ  ربارب و  نویلیم  کی  هاگ  ربارب ، رازه  ار  يراک  هاگ  دنکیم ، هزجعم  ًاتقیقح  صالخا  دش . هتفرگ 
چیه زا  دنوادخ  زجب  صلخم  ناسنا  هک  تسا  نیا  صالخا  تمالع  « 2 . » دزاس دنمشزرا  تمایق  هنماد  ات  سنا  ّنج و  مامت  تدابع  هزادنا  هب 

زا هن  دوشیم ! ناسکی  یشاّحف  ینادردق و  وا  يارب  هک  دسریم  ییاج  هب  صالخا  هاگ  و  درادن ؛ ینادردق  هکلب  شاداپ ، راظتنا  عّقوت و  سک 
ص: نآرق ، رد  تیالو  تایآ  یصلخم . ياهناسنا  نینچ  لاح  هب  اشوخ  ددرگیم . نامیشپ  دیماان و  نیا  زا  هن  تسمرـس و  لاحشوخ و  نآ 

مهیلع شاهداوناخ  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  دروم  رد  رهد  هروس  تایآ  لوزن  نأش  ارعـش  راعـشا  رد  رهد  هروس  تایآ  ساکعنا  . 3 237
، یعفاّشلا یبلطملا  سیردا  نب  دّمحم  تسا . هدـش  سکعنم  زین  ارعـش  راعـشا  رد  یّتح  هک  تسا  یعطق  نشور و  حـضاو و  ردـق  نآ  مالـسلا 

یلا َم  یلا  میناوخیم : نینچ  يو  راعشا  زا  یتمسق  رد  دراد ، يراعشا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دروم  رد  « 1  » ّتنس لها  نایاوشیپ  زا  یکی 
ارم یک  ات  مورب ؟ اجک  هب  همجرت : « 2 « ؟» یتَأ ْلَه   » یتَأ ْلَه  هِْریَغ  یف  َو  ُهَْریَغ  ُمِطاف  ْتَجِّوُز  ْلَه  َو  یتَْفلا  اَذـه  ِّبُح  یف  َُبتاعا  یتَم  یّتَح  َو  َم 

ادخ و ّتبحم  وا  ّتبحم  هک  يا   ) همطاف ایآ  تسا ) نینچ  رگا  ( ؟ دینکیم شنزرـس  تمالم و  یلع  قشع  رطاخ  هب  ارم  ایآ  دـینکیم ؟ بیقعت 
ریغ دروم  رد  شریظنمک ) ياهشاداپ  لیاضف و  نآ  اب  « ) یتأ له   » هروس اـیآ  تسا ؟ هدرک  جاودزا  یلع  ریغ  اـب  تسادـخ ) بضغ  شبـضغ 

تایآ  239 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دـینکیم *** )؟! شنزرـس  تمالم و  یلع  قشع  رطاخ  هب  ارم  ارچ  سپ  ( ؟ تسا هدـش  لزاـن  یلع 
مالسلا 5 مهیلع  تیبلا  لها  لئاضف 

نادنمزاین هب  کمک  تّیّمها  . 1

هلأـسم دـش ، هناـگهدزاود  ّمهم  ياـهشاداپ  نیا  بجوـم  هچنآ  و  هناگهدـجیه ، تاـیآ  یلـصا  هیاـم  ریمخ  نادـنمزاین  هب  کـمک  ّتیّمها  . 1
هداد عوضوم  نیا  هب  نابرهم  دـنوادخ  هک  تسا  ياهداعلا  قوف  ّتیّمها  هژیو و  تیانع  رگناشن  نیا  و  دوب ، نادـنمزاین  هب  یناسنا  ياـهکمک 
رگا و  دزادرپب . ناگراچیب  نادنمتسم و  کمک  هب  دیاب  تسا ، شیوخ  هب  تبسن  نابرهم  راگدرورپ  تیانع  لومش  راتـساوخ  سک  ره  تسا .
يارب ددرگیم . شلماـش  دـنوادخ  هژیو  تیاـنع  کـش  نودـب  دـنک ، راـثیا  تسا  دـنمزاین  نادـب  دوـخ  هچنآ  زا  دور و  رتـالاب  هلحرم  نیا  زا 

هب باطخ  ياهماـن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  - 1 دـینک : هّجوـت  ریز  تیاور  ود  هب  نادـنمزاین ، هب  کـمک  هژیو  ّتیّمها  ندـش  رتنشور 
َو ِلـِْقثُْملا ، َنِم  اـًلاَح  ُنَسْحا  اَـهِیف  ُّفِـخُْملا  ًادوـُئَک ، ًۀَـبَقَع  َکَـماَما  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  دـیامرفیم : نینچ  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  شدـنزرف 

َلِْزنَْملا ئِّطَو  َو  َِکلوُُزن ، َْلبَق  َکِسْفَِنل  ْدـَتْراَف  ٍراَن ، یَلَع  ْوا  ٍۀَّنَج  یَلَع  اَّما  َۀـَلاَحَم  َال  اَِهب  َکَِطبْهَم  َّنا  َو  ِعِرْـسُْملا ، َنِم  ًالاَح  ُحَْـبقا  اَْـهیَلَع  ُءیِْطبُْملا 
بعـص ياههندرگ  مدنزرف !  235 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  « 1  » ٌفَرَْـصنُم اَْینُّدـلا  َیلا  َال  َو  ٌبَتْعَتْـسُم ، ِتْوَْملا  َدـَْعب  َْسیَلَف  َِکلُولُح ، َْلبَق 

و تسا ، نارابنیگنـس  زا  رتـهب  بتارم  هـب  ناـشلاح  نارابکبـس  اـههندرگ ) نآ  زا  روـبع  يارب  هـک  ، ) يراد ورشیپ  رد  یکاـنرطخ  روـبعلا و 
شیپ نیاربانب ، دوشیم ؛ دراو  مّنهج  ای  تشهب  هب  ناسنا  ماجنارس  کش  نودب  دشابیم . ناگدننکتعرـس  زا  رتدب  رایـسب  ناشلاح  اهوردنُک 

هتفریذپ يرذـع  گرم  زا  سپ  اریز  امن ؛ اّیهم  دورو  زا  شیپ  ار  یلزنم  و  نک ، هدامآ  یلیاسو  دوخ  يارب  ینک ، چوک  ناهج  نآ  هب  هک  نآ  زا 
ياههظحل يارب  هشوت  داز و  نیرتبسانم  تخـس و  ياههندرگ  نیا  زا  روبع  يارب  هار  نیرتهب  درادـن . دوجو  ایند  هب  یتشگزاـب  هار  تسین و 

ایند رد  ار  هشوت  داز و  نیا  هک  تسا  نآ  هیبش  تقیقح  رد  راک  نیا  تسا . نادنمزاین  هب  ناسحا  ارقف و  هب  کمک  رشحم ، يارحـص  كانلوه 
موحرم - 2 دراد ؟ دوجو  رتهب  رتدوسرپ و  هلماعم  نیا  زا  ایآ  دـنهد . ام  لیوحت  تمایق  رد  دـننک و  لمح  دوخ  اب  اهنآ  میهد و  اهنآ  لیوحت 

َهَّللا یَتا  ْنَم  ٌثاََلث  تسا : هدروآ  یفاک  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  لـقن  هب  ار  ریز  ثیدـح  هعیـش ، ءاـملع  ناـگرزب  زا  ینیلک ، ثّدـحم 
زا یکی  سک  ره  هک  تسا  راک  هس  « 1  » هِسْفَن ْنِم  ُفاَْصنْالا  َو  َِملاَْعلا ، ِعیِمَِجل  ُرِْـشْبلا  َو  ٍراَْتقا ، ْنِم  ُقاْفنْالا  ِهَّنَْجلا ؛ َُهل  ُهَّللا  َبَجْوا  َّنُْهنِم  ٍةَدِـحاَِوب 

ییورشوخ . 2 «. 2  » زاین یتسدـگنت و  ماگنه  هب  قافنا  . 1 دنکیم : بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دـهد  ماجنا  ادـخ  ياضر  يارب  ار  اهنآ 
رد تیالو  تایآ  دوخ  ّقح  هب  مشچ  کـی  اـب  . 3 «. 3 ( » ناملـسم ریغ  ناملـسم و  زا  ّمعا   ) ناهج مدرم  مامت  اب  هکلب ) ناناملـسم ، اب  طـقف  هن  )
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تیاور رد  اذـهل  تسا و  ّمهم  رایـسب  دـنیبب  مشچ  کی  اـب  ار  نارگید  دوخ و  ّقح  ناـسنا  هک  نیا  ندرک . هاـگن  نارگید  236 و  ص : نآرق ،
«1 . » هِسْفَِنل ُهِرُْکی  اَم  َُهل  ُهْرُِکی  َو  هِسْفَِنل  ُّبُِحی  ام  ِهیخِال  ُّبُِحی  يِذَّلا  َِملْسُْملا  َءْرَْملا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنا  میناوخیم : يرگید 

! تسین لمع  رایعم  تّیّمک  . 2

یگنوگچ ّتیفیک و  مالـسا  رد  اهشزرا  رایعم  هک  تسا  نیا  رهد  هروس  تایآ  ّمهم  ياهمایپ  زا  رگید  یکی  تسین ! لـمع  راـیعم  ّتیّمک  . 2
نیا هک  اجنآ  زا  اّما  دوبن ، وج  ولیک  دنچ  زا  شیب  دـندرک  قافنا  مرتحم  هداوناخ  نیا  ار  هچنآ  مامت  اریز  نآ ! رادـقم  ّتیّمک و  هن  تسا ، لمع 

رد ياهقباسیب  ياهشاداپ  هک  درب  الاب  يردـقب  ار  اهنآ  راک  شزرا  دـش ، ماجنا  دـنوادخ  ياضر  يارب  طقف  دوب و  صـالخا  اـب  مأوت  راـک 
کی هاگ  ربارب و  نویلیم  کی  هاگ  ربارب ، رازه  ار  يراک  هاگ  دـنکیم ، هزجعم  ًاتقیقح  صـالخا  دـش . هتفرگ  رظن  رد  اـهنآ  راـک  يارب  نآرق 

هک تسا  نیا  صالخا  تمـالع  « 2 . » دزاس دنمـشزرا  تمایق  هنماد  ات  سنا  ّنج و  مامت  تدابع  هزادـنا  هب  تسا  نکمم  هاـگ  ربارب و  دراـیلیم 
وا يارب  هک  دـسریم  ییاج  هب  صالخا  هاگ  و  درادـن ؛ ینادردـق  هکلب  شاداـپ ، راـظتنا  عّقوت و  سک  چـیه  زا  دـنوادخ  زجب  صلخم  ناـسنا 

نینچ لاـح  هب  اـشوخ  ددرگیم . نامیـشپ  دـیماان و  نیا  زا  هـن  تسمرـس و  لاـحشوخ و  نآ  زا  هـن  دوـشیم ! ناـسکی  یـشاّحف  ینادردـق و 
237 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  یصلخم . ياهناسنا 

ارعش راعشا  رد  رهد  هروس  تایآ  ساکعنا  . 3

مالسلا مهیلع  شاهداوناخ  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  دروم  رد  رهد  هروس  تایآ  لوزن  نأش  ارعش  راعـشا  رد  رهد  هروس  تایآ  ساکعنا  . 3
زا یکی  یعفاّشلا ، یبلطملا  سیردا  نب  دّمحم  تسا . هدـش  سکعنم  زین  ارعـش  راعـشا  رد  یّتح  هک  تسا  یعطق  نشور و  حـضاو و  ردـق  نآ 

یّتَح َو  َم  یلا  َم  یلا  میناوخیم : نینچ  يو  راعشا  زا  یتمسق  رد  دراد ، يراعشا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دروم  رد  « 1  » ّتنس لها  نایاوشیپ 
بیقعت ارم  یک  ات  مورب ؟ اـجک  هب  همجرت : « 2 « ؟» یتَأ ْلَه   » یتَأ ْلَه  هِْریَغ  یف  َو  ُهَْریَغ  ُمِطاف  ْتَجِّوُز  ْلَـه  َو  یتَْفلا  اَذـه  ِّبُح  یف  َُبتاـعا  یتَم 
شبضغ ادخ و  ّتبحم  وا  ّتبحم  هک  يا   ) همطاف ایآ  تسا ) نینچ  رگا  ( ؟ دینکیم شنزرس  تمالم و  یلع  قشع  رطاخ  هب  ارم  ایآ  دینکیم ؟

لزان یلع  ریغ  دروم  رد  شریظنمک ) ياهشاداپ  لیاضف و  نآ  اب  « ) یتأ له   » هروس ایآ  تسا ؟ هدرک  جاودزا  یلع  ریغ  اب  تسادـخ ) بضغ 
لها لئاضف  تایآ   239 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دینکیم *** )؟! شنزرـس  تمالم و  یلع  قشع  رطاخ  هب  ارم  ارچ  سپ  ( ؟ تسا هدش 

مالسلا 5 مهیلع  تیبلا 

مدآ هبوت  هیآ   5

هراشا

هیآ  241 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هیآ 37 » هرقب ، هروس   » ُمیحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنا  ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاـِملَک  هِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف  مدآ  هبوت  هیآ   5
و ( ؛ تشاد تفایرد  یتاملک  شراگدرورپ  زا  مدآ  ترضح )  ) سپـس ُمیحَّرلا  ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنا  ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاِملَک  هِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف  مدآ  هبوت 

هیآ 37» هرقب ، هروس  . » تسا نابرهم  ریذپهبوت و  دنوادخ  هک  ارچ  تفریذپ ؛ ار  وا  هبوت  دنوادخ  و  درک ) هبوت  اهنآ  اب 

ثحب يامنرود 
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رب یّمهم  لیلد  رگید  يوس  زا  و  دنکیم ، نایب  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  ناتـساد  زا  ياهشوگ  وس  کی  زا  هک  قوف ، هیآ  ثحب  يامنرود 
مالـسلا مهیلع  هبّیط  هسمخ  لیاضف  تایآ  زا  دراد ، ادـخ  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  زا  نخـس  موس  يوس  زا  و  دـشابیم ، لّـسوت  ّتیعورـشم 

مهیلع تیبلا  لها  اـب  هیآ  نیا  دـنویپ  دروم  رد  هّصاـخ  هّماـع و  عباـنم  رد  یتاـیاور  قوف ، هناـگهس  تاـعوضوم  رب  هوـالع  دوشیم . بوسحم 
. تخادرپ میهاوخ  اهنآ  هب  ثحب  همادا  رد  هک  دراد  دوجو  مالسلا 

ریسفت حرش و 

ادخ يوس  هب  تشگزاب 

مدآ تشهب ، زا  مدآ  جورخ  روتـسد  سیلبا و  هسوسو  يارجام  زا  دـعب  ِْهیَلَع -» َباـتَف  ٍتاـِملَک  هِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف   » ادـخ يوس  هب  تشگزاـب 
تمحزرپ طیحم  رد  و  هدـش ، هدـنار  نوریب  تمعنرپ  مارآ و  طـیحم  نآ  زا  ناطیـش  بیرف  رثا  رب  و  هدرک ، متـس  نتـشیوخ  هب  هک  دـش  هّجوتم 

دوجو مامت  اب  داتفا و  شیوخ  ياطخ  ناربج  رکف  هب  اجنیا  رد  مدآ  تفرگ . دهاوخ  رارق  نیمز  رابتّقشم  242 و  ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ 
نانچ تفاتش و  وا  يرای  هب  عقوم  نیا  رد  زین  ادخ  فطل  ینامیشپ ! ترـسح و  تمادن و  زا  یهوک  اب  هتخیمآ  یهّجوت  دش ، راگدرورپ  هّجوتم 

درک و هبوت  نآ  اب  هدننکنوگرگد و  ّرثؤم و  ینانخـس  تشاد ، تفایرد  یتاملک  دوخ  راگدرورپ  زا  مدآ  : » دـیوگیم قوف  هیآ  رد  نآرق  هک 
ُهَّنا . » درک میهاوخ  ثحب  حورـشم  تروص  هب  هدنیآ  ثحابم  رد  تسا ؟ هدوب  هچ  تاملک »  » هک نیا  دروم  رد  تفریذـپ ». ار  وا  هبوت  زین  ادـخ 

یتروص رد  نیا  دـیآیم . هانگ  زا  تشگزاب  ینعم  هب  نآرق  تاریبعت  رد  و  تسا ، تشگزاب »  » ینعم هب  لـصا  رد  هبوت » «- » ُمیحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه 
هب تشگزاـب  ینعم  هب  اـجنیا  رد  دوـشیم ، هداد  تبـسن  دـنوادخ  هب  هملک  نیا  هاـگ  یلو  دوـش . هداد  تبـسن  راـکهانگ  صخـش  هب  هک  تسا 
وا هب  یگدنب  تعاطا و  ّطخ  هب  وا  تشگزاب  زا  دعب  دوب ، هدرک  بلس  شاهدنب  زا  هانگ  باکترا  رطاخ  هب  هک  ار  یتمحر  ینعی  تسا ؛ تمحر 

. تسا مدآ  هبوت  شریذپ  ّتلع  نامه  تسا ) میحر  باّوت و  دنوادخ  هک  ارچ   ) قوف هلمج  لاح  ره  هب  دنادرگیمزاب .

! اّوح مدآ و  ترضح  ناتساد  زا  ییاهسرد 

مهم و تاـکن  «، 1  » هدـمآ دـیجم  نآرق  هروس  نیدـنچ  رد  هک  اّوح ، مدآ و  ترـضح  ناتـساد  اّوح ! مدآ و  ترـضح  ناتـساد  زا  ییاـهسرد 
هدرک یفّرعم  هَّللا  ۀـفیلخ  ناونع  هب  ار  مدآ  دـنوادخ  - 1 تسا : يرورـض  مزال و  تاکن  نیا  هب  هّجوت  هک  درادرب  رد  ياهدـنزومآ  ياـهسرد 

رد تیالو  تایآ  نیا  ای  دنتـسه ؟ هَّللا  ۀـفیلخ  اهناسنا  مامت  ایآ  دراد ؟ یطیارـش  هچ  هَّللا  ۀـفیلخ  «(، 2  » ًۀَـفیلَخ ِضْرْالا  ِیف  ٌلِعاج  ِینا  ، ) تسا
-2 دوش . هعلاطم  قیقحت و  ّتقد ، نآ  نوماریپ  دـیاب  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا  تساهناسنا ؟ زا  یـضعب  هدـنبیز  رخاف ، سابل   243 ص : نآرق ،

ُلَعَْجت َأ   ) تسا زیرنوخ  كاّفـس و  هک  ینکیم  قلخ  يدوجوم  ایآ  دندیـسرپ : دـنوادخ  زا  ضارتعا ، ناونع  هب  هن  لاؤس ، ناونع  هب  ناگتـشرف 
-3 دندوب ؟ هدرک  هعلاطم  هنوگچ  ار  ام  هدنورپ  دنتسنادیم ؟ اجک  زا  ار  ناسنا  هنیـشیپ  ناگتـشرف  «(، 1  » َءامِّدلا ُکِفْـسَی  َو  اهیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اهیف 

ناگتشرف زا  هاگنآ  داد ، میلعت  مدآ  هب  ار  ءامسالا » ملع   » سپس و  «« 2  » دینادیمن امش  هک  منادیم  يزیچ  نم  : » دومرف ناگتشرف  هب  دنوادخ 
هاگآ ءامسالا  ملع  زا  ار  ناگتـشرف  داد  روتـسد  مدآ  هب  دنوادخ  اجنیا  رد  دندرک . یعالّطایب  راهظا  اهنآ  دیـسرپ و  ءامـسالا  ملع  دروم  رد 

رارـسا ملع  تسیچ ؟ ءامـسالا  ملع  یتـسار  دـندرک . فارتـعا  مدآ  دروم  رد  شیوخ  هابتـشا  هب  ناگتـشرف  درک  نینچ  مدآ  هک  یتـقو  دزاـس ،
مدآ رب  داد  روتسد  ناگتشرف  مامت  هب  دنوادخ  - 4 تسا ؟ هدوب  هچ  داد ، یلاعت  ار  مدآ  ماقم  ردق  نآ  هک  تادوجوم ، يراذـگمان  شنیرفآ و 

ردقچ تفرگ ؟! رارق  نامسآ  ناگتشرف  مامت  دوجسم  هک  تشاد  ییالاو  ماقم  هچ  مدآ  ترـضح  «(. 3  » اوُدُجْسا ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  . ) دننک هدجس 
هزناپمـش اـی  هنیزوـب ، اـی  نوـمیم ، هب  ار  ناـسنا  هنیـشیپ  هک  یبتاـکم  اـب  تسا ، لـئاق  شزرا  ردـق  نیا  مدآ  يارب  هـک  یبـتکم  نـیب  تـسا  قرف 

؟ تسا هدوب  اـجک  تشهب  نیا  دـندش . نکاـس  تشهب  رد  تقلخ  زا  سپ  اّوح  مدآ و  - 5 تسا ! نامـسآ  ات  نیمز  زا  توافت  دننادرگیمرب !؟
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مدآ و ترـضح  تروص  نیا  رد  تسا ؟ هدوب  ترخآ  ناهج  تشهب  ای  هدوب ؟ ایند  ياهغاب  زا  یغاـب  اـیآ   244 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ 
كرت  ) یلْوا كرت  هب  هدولآ  ار  مدآ  یلکـش  هچ  هب  ناطیـش  دروخ ؟ ار  ناطیـش  بیرف  مدآ  هنوگچ  - 6 دـندش ؟ جارخا  اجنآ  زا  هنوگچ  اّوح 
نایرع تخیرورف و  شیاـهسابل  ماـمت  دروخ ، عونمم  تخرد  زا  مدآ  ترـضح  هک  یماـگنه  - 7 درک ؟ دـهدب ) ماجنا  دوب  رتهب  هک  يراـک 
هنوگچ اهسابل  نآ  و  دوب ؟ یتخرد  هچ  هعونمم  هرجـش  دـناشوپب . ار  دوخ  دـنک و  هدافتـسا  ناتخرد  گرب  زا  هک  دـش  راچان  اذـهل  تشگ و 

مدان و شراک  زا  هدروخ و  ار  ناطیـش  بیرف  هک  دـش  هّجوتم  تخیرورف ، مدآ  ياهسابل  هک  یماگنه  - 8 دوب ؟ هچ  نآ  سنج  و  دـش ؟ هّیهت 
یهلا هاگشیپ  رد  هک  یسک ، هب  تسا  مزال  هبوت  يارب  دنک و  هبوت  دنوادخ  هاگرد  هب  دیاب  شهابتشا  اطخ و  ناربج  يارب  - 9 تشگ . نامیشپ 

ایآ دیزگ . ینکـس  نیمز  رد  دش و  جارخا  تشهب  زا  یلو  دش ، هتفریذپ  مدآ  هبوت  - 10 تسیک ؟ یـصخش  نینچ  دوش . لّسوتم  تسا ، بّرقم 
هناگهد تاکن  دـش ؟ هدـنار  تشهب  زا  یلوا  كرت  رطاخ  هب  یلو  هدوب ، هنادواج  اـی  دوب ؟ یتّقوم  ادـتبا  زا  تشهب  رد  شرـسمه  وا و  ياـنکس 

، مهن هتکن  طقف  ثحب ، دروم  هیآ  بسانت  هب  اجنیا  رد  ام  یلو  دراد . ناوارف  قیقحت  یـسررب و  ثحب و  هب  زاین  هظحـالم و  لـباق  یگمه  قوف ،
. میهدیم رارق  ثحب  دروم  ار  مدآ  ترضح  لّسوت  هلأسم  ینعی 

! مدآ ترضح  لّسوت 

دوجوم ياهتمعن  مامت  زا  هک  داد  هزاجا  اهنآ  هب  دنوادخ  دـندش ، هداد  ناکـسا  تشهب  رد  اّوح  مدآ و  هک  یماگنه  مدآ ! ترـضح  لّسوت 
تخرد کیدزن  دنداد و  همادا  تشهب  رد  شیوخ  یگدنز  هب  اهنآ  درک . عونمم  تخرد  کی  زا  طقف  ار  اهنآ  و  دننک ، هدافتسا  تشهب  رد 

دروم و  هدش ، هدنار  دـنوادخ  هاگرد  زا  و  هدروخ ، نیگمهـس  كانلوه و  ياهبرـض  مدآ  شنیرفآ  ماگنه  هب  هک  ناطیـش  دـندشیمن . عونمم 
ات درک ، اّوح  مدآ و  هسوسو  هب  عورـش  تهج  نیدـب  دریگب ! ماـقتنا  مدآ  زا  هک  دوب  یتـصرف  یپ  رد  هتفرگ ، رارق  قح  ترـضح  ِنیرفن  نعل و 

، نآرق رد  تیالو  تایآ  هانگ  میقتـسم  داهنـشیپ  اهنآ  هب  اهناسنا  هسوسو  ماگنه  هب  ناطیـش  مینادیم  دـنک . عونمم  تخرد  هدولآ  ار  اـهنآ 
ار هانگ  ناسنا  هاگ  هک  ياهنوگ  هب  دنکیم ، هضرع  باّذج  دیدج و  ياهرهچ  رگید و  یـسابل  گنر و  اب  ار  هانگ  هکلب  دـهدیمن ،  245 ص :
: دیامرفیم دندوب ، كرشم  هک  ناتسرپدیشروخ ، دروم  رد  دنوادخ  هک  هنوگنامه  دهدیم ! ماجنا  یعرـش  هفیظو  ماجنا  تدابع و  ناونع  هب 
و ابس ) هکلم   ) وا « 1  » َنوُدَتْهَی ْمُهَف ال  ِلیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَّدَـصَف  ْمَُهلامْعا  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ِسْمَّشِلل  َنوُدُجْـسَی  اهَمْوَق  َو  اُهتْدَـجَو 

هار زا  ار  اهنآ  و  هداد ، هولج  بوخ )  ) ناشرظن رد  ار  ناشلامعا  ناطیش  و  دننکیم ؛ هدجس  دیـشروخ - ادخ - ریغ  يارب  هک  مدید  ار  شموق 
ِةَرَجَـش یَلَع  َکُّلُدا  ْلَه  تفگ : يو  هب  مدآ  نداد  بیرف  يارب  ناطیـش  ساسا ، نیا  رب  دنوشیمن . تیادـه  ور  نیا  زا  تسا ؛ هتـشادزاب  قح ) )
ناهاوخ ًاترطف  رشب  دنام ؟ یهاوخ  تشهب  رد  هنادواج  هراومه و  ینک  هدافتسا  نآ  زا  رگا  هک  یتخرد  هب  منک  ییامنهار  ار  وت  ایآ  « 2  » ِْدلُْخلا

اّما دننادیم ، يدوبان  انف و  ار  گرم  هک  تسا  تهج  نادـب  دنـسرتیم  گرم  زا  هک  اهنآ  تسا . ناساره  یتسین  انف و  زا  تسا و  یگنادواج 
، لاح ره  هب  دنـسرتیمن . زگره  نآ  زا  دـننادیم ، رتگرزب  ناهج  هب  یناهج  زا  لاقتنا  اهنت  ار  گرم  هک  تیبلا ، لـها  بتکم  مالـسا و  ناوریپ 

دـش لفاغ  دـنوادخ  نامرف  دای و  زا  يو  درک . هسوسو  ار  مدآ  دوشیم ، تشهب  رد  یگنادواج  ثعاب  عونمم  تخرد  هک  هلیح  نیا  اب  ناطیش 
هبوت تشاد  دصق  دـش و  نامیـشپ  مدان و  یتخـس  هب  راک  نیا  زا  مدآ  تسا . هتفیرف  ار  وا  ناطیـش  هک  دـیمهف  سپـس  دروخ ! تخرد  نآ  زا  و 

ار تاملک  نآ  دش ، اقلا  وا  هب  دنوادخ  زا  یتاملک  داد ، ناشن  وا  هب  ار  لّسوت  هار  لاعتم  دنوادخ  تسنادیمن . ار  لّسوت  هبوت و  هار  یلو  دنک ،
دزن رد  ار  شایلبق   246 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هاگیاج  دش و  هتفریذپ  شاهبوت  هلیـسو  نیدـب  درب و  راک  هب  شیوخ  هبوت  لّسوت و  رد 

. درک دراو  ناسنا ، هنیرید  نمشد  ناطیش ، هب  يرگید  مکحم  هبرض  تشگزاب ، هبوت و  نیا  اب  و  دروآ . تسد  هب  ریذپهبوت  ِناّنم  دنوادخ 

؟ تسا هدوب  هچ  تاملک » »
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هچ درک ، هبوت  یهلا  هاگرد  هب  دـش و  لّـسوتم  اـهنآ  هب  مدآ  ترـضح  هک  تاـملک ، زا  روظنم  هک  نیا  دروم  رد  تسا ؟ هدوب  هچ  تاـملک » »
هیآ 23 رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  تاـملک  زا  روظنم  - 1 دوشیم . هراشا  نآ  هنومن  هس  هب  هک  هدـش ، حرطم  یفلتخم  تاـّیرظن  تسا ؟ هدوب 
! اراگدرورپ َنیرِساْخلا  َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرت  َو  اَنل  ْرِفْغَت  َْمل  ْنا  َو  انَـسُْفنا  انْمَلَظ  انَّبَر  دیامرفیم : هیآ  نیا  رد  دنوادخ  تسا ؛ هدمآ  فارعا  هروس 
هب تاملک  نیا  اب  اّوح  مدآ و  ترـضح  دوب . میهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن ، محر  ام  رب  یـشخبن و  ار  اـم  رگا  و  میدرک ؛ متـس  نتـشیوخ  هب  اـم 

َو َکَناْحبُـس  َْتنا ، ّالا  َهلا  ـال  َّمُهَّللا  تسا : هدوب  تـالمج  نیا  دـهاجم »  » داـقتعا هب  تاـملک  زا  روظنم  - 2 « 1 . » دندرک هبوت  دـنوادخ  هاگرد 
یـسْفَن ُتْمَلَظ  ِینا  ِّبَر  َكِدْـمَِحب  َو  َکَناْحبُـس  َتـْنا ، اـّلا  َهـلا  ـال  َّمُـهَّللا  َنیِرفاـْغلا . ُْریَخ  َکَّنا  یل  ْرِفْغاَـف  یـسْفَن  ُتْـمَلَظ  ِینا  ِّبَر  َكِدْـمَِحب 
ُباَّوَّتلا َْتنا  َکَّنا  َّیَلَع  ُْبتَف  یـسْفَن ، ُتْمَلَظ  ِینا  ِّبَر  َكِدْـمَِحب  َو  َکَناْحبُـس  َْتنا ، اـّلا  َهلا  ـال  َّمُهَّللا  َنیمِحاَّرلا . ُمَحْرا  َْتنا  َکَّنا  ینْمَحْراَـف ،

هب نم  اراگدرورپ ! ملوغـشم ، تشیاتـس  دـمح و  هب  نم  یتسه و  هّزنم  وت  درادـن ، دوجو  وت  زا  ریغ  هب  يدوبعم  چـیه  اراگدرورپ ! « 2  » ُمیحَّرلا
رد تیالو  تاـیآ  هّزنم  وت  تسین ، وت  زا  ریغ  هب  يدوبعم  چـیه  اراـگدرورپ ! یناگدـنیاشخب . نیرتهب  وت  هک  شخبب  ارم  مدرک ؛ ملظ  نتـشیوخ 

نیرتـهب وـت  هک  نک  محر  نم  هب  وـت  مدرک ؛ مـلظ  نتـشیوخ  هـب  نـم  نـم ! يادـخ  ملوغـشم ، وـت  دـمح  هـب  نـم  یتـسه و   247 ص : نآرق ،
، مدرک ملظ  نتـشیوخ  هب  نم  نم ! يادـخ  ملوغـشم ، وت  دـمح  هب  نم  یتسه و  هّزنم  تسین ، وت  زج  یهلا  چـیه  اراگدرورپ ! یناگدـننکمحر .

مالـسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، دّمحم ، ترـضح  تاملک ، زا  روظنم  - 3 یتسه . ناـبرهم  ریذـپهبوت و  وت  هک  ریذـپب ، ار  ماهبوت 
ناراوگرزب نآ  تکرب  هب  دنوادخ  داد و  رارق  دنوادخ  هاگرد  عیفـش  ار  اهنآ  تسج و  لّسوت  هبّیط  هسمخ  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ینعی  تسا ؛

نیب عمج  دنچ  ره  دنکیم ؛ دییأت  ار  موس  لامتحا  هک  دراد  دوجو  ّتنس ، لها  هعیـش و  عبانم  رد  یناوارف ، ثیداحا  « 1 . » تفریذپ ار  شاهبوت 
، تسج لّسوت  هبّیط  هسمخ  هب  مدآ  ترضح  هک  ینعم  نیدب  تسین . قوف  هناگهس  تالامتحا  نیب  یتافانم  تسا و  ریذپناکما  لامتحا  هس  ره 

نادنمشناد زا  ياهّدع  دش ، هتفگ  هک  هنوگنامه  تسا . هدوب  هدمآ ، رگید  لامتحا  ود  رد  هک  یلکـش  نامه  هب  شاهبوت  ظافلا  هغیـص و  یلو 
زا رفن  تشه  هب  هک  دناهدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  یتایاور  دـناهتفریذپ و  ار  دـشابیم ، هعیـش  ءاملع  قاّفتا  دروم  هک  موس ، لامتحا  ّتنـس  لها 

ّرّدلا ریسفت  رد  یطویـس  هماّلع  - 3 « 3  » دنـسم رد  رکاسع  نبا  هماّلع  - 2 « 2  » ةّوبّنلا لئالد  باـتک  رد  یقهیب  هماـّلع  - 1 دوشیم : هراشا  ناـنآ 
هماّلع - 6 248 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  « 6  » ةّوبّنلا جراعم  رد  یفـشاک  هماّلع  - 5 « 5  » عماوجلا عمج  رد  یطویـس  هماّلع  - 4 « 4  » روثنملا

تایاور زا  هنومن  دنچ  هب  «. 3  » ۀّیولعلا صیاصخ  رد  يزنطن  هماّلع  - 8 « 2  » بقانم رد  یلزاغملا  نبا  هماّلع  - 7 « 1  » ةّدوملا عیبانی  رد  يزودنق 
یتَّلا ِتاِملَْکلا  ِنَع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِلئُـس  دنکیم : لقن  نینچ  ساّبع  نبا  زا  یلزاغم  نبا  فلا - دینک : هّجوت  روکذم 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  « 4  » ِْهیَلَع َباتَف  ِْهیَلَع  َْتُبت  ام  ّالا  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  َۀَمِطاف  َو  ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  ُمَدآ  َُهلَأَس  لاق : َمَدآ ، اهاَّقََلت 
هچ درک ) هبوت  تسج و  لّسوت  اهنآ  هب  و   ) درک تفایرد  دـنوادخ  يوس  زا  ار  اهنآ  مدآ  هک  یتاملک  زا  روظنم  هک  دـش : لاؤس  ملـس  هلآ و 

نسح و همطاـف ، یلع ، دّـمحم ، ّقح  هب  هک  تساوخ  دـنوادخ  زا  مدآ  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا ؟ هدوـب 
َُکلَأْسَأ ُمَدآ : َلاق  دنکیم : لقن  نینچ  مود  هفیلخ  زا  دنـسم ، رد  رکاسع  نبا  ب - تفریذپ . ار  شاهبوت  دنوادخ  دریذـپب و  ار  وا  هبوت  نیـسح 

راگدرورپ هاگرد  هب  هبوت  ماگنه  هب   ) مدآ « 5  » َُکتْقَلَخ ام  َوُه  َْول ال  َو  مالسلا - هیلع  هلوق  یلا  یل - َتْرَفَغ  ّالا  ِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب 
دنوادخ دوبن ، دّمحم  لآ  دّـمحم و  رگا  و  يرذـگرد ...  نم  زا  هک  مناوخیم  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  ّقح  هب  ار  وت  اراگدرورپ ! تفگ : نینچ )

249 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  هنوگنیا  یلو  هدادـن ، تبـسن  ربماـیپ  هب  ار  تیاور  نیا  دـنچ  ره  باـطخ  نب  رمع  درکیمن . قلخ  ار  مدآ 
زا ار  نآ  ًامتح  نیاربانب ، دشاب ؛ علّطم  نآ  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ماما  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ریغ  هک  تسین  يزیچ  بلاطم 
ْنِم ُمَدآ  اهاَّقََلت  یتَّلا  ِتاِملَْکلا  َّنا  دنکیم : لقن  دهاجم  زا  هّیولعلا  صئاصخ  رد  ار  ریز  تیاور  يزنطن  هماّلع  ج - تسا . هدینش  مالـسا  ربمایپ 
درک تفایرد  دـنوادخ  زا  مدآ  هک  یتاـملک  « 1  » ِْهیَلَع ُهَّللا  َباـتَف  ِْهیَلَع  َْتُبت  اـّلا  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  َۀَـمِطاف  َو  ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِـحب  َّمُهَّللا  ِهِّبَر 
نیا همادا  رد  تفریذپ . ار  شاهبوت  دنوادخ  سپـس  ریذـپب ، ار  ماهبوت  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، دّـمحم ، ّقح  هب  اراگدرورپ ! : » دوب نینچ 

ناونع هب  مالـسا  ربمایپ  ماـن  نآ  نیگن  يور  رب  هک  درک  هّیهت  شیوخ  يارب  يرتشگنا  دـش ، هتفریذـپ  مدآ  هبوت  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  تیاور 
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عّیـشت و ياهباتک  رد  هک  یناوارف  تایاور  قبط  هک ، نیا  هصالخ  دوب . هدش  کح  نینمؤملا  ریما  ناونع  هب  یلع  ترـضح  مان  و  هَّللا ، لوسر 
هیاس رد  تسج و  لّسوت  نآ  هب  مدآ  ترـضح  هک  یتاملک  زا  روظنم  دوب ) ناوارف  ثیداحا  نآ  زا  ياهنومن  دـش  رکذ  هچنآ  و   ) هدـمآ نّنـست 

تمـصع تیب  لها  زج  سک  چیه  يارب  یتسه  ملاع  رد  ماقم  نیا  ایآ  تسا . هدوب  هبّیط » هسمخ  ، » دش هتفریذپ  شاهبوت  تاملک  نآ  هب  لّسوت 
نیرترب اهنآ  رگا  دنتـسه !؟ اهناسنا  نیرترب  نادـناخ  نیا  هک  دـنکیمن  تلالد  گرزب  تلیـضف  نیا  ایآ  تسا !؟ هدـش  تباث  مالـسلا  مهیلع 
دهدیم هزاجا  دنوادخ  تمکح  دارفا ، نیرترب  دوجو  اب  ایآ  دنک ، نییعت  شربمایپ  يارب  ياهفیلخ  دـهاوخب  دـنوادخ  و  دنتـسه ) هک   ) دنتـسه
نیرترب دوجو  اب  هک  دهدیم  هزاجا  لقع  ایآ  دنیامن ، باختنا  دنهاوخب  مدرم  رگا  و  دنوش !؟ بصن  ادخ  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  نارگید  هک 

. تسامش اب  تواضق  دومن !؟ باختنا  ار  اهنآ  تفر و  رگید  صاخشا  غارس  هب  دارفا ،

؟ تسا عورشم  لّسوت  ایآ 

هک اهیباّهو ، تسد  هب  ناهج ، ناناملسم  یترایز  رهـش  ود  نیا  تارّدقم  هرّونم و  هنیدم  همّظعم و  هّکم  هنافّـسأتم  تسا ؟ عورـشم  لّسوت  ایآ 
تایآ رّونم  ربق  ترایز  زا  ار  ناناملسم  و  دنتسه ، فلاخم  تّدشب  لّسوت  هلأسم  اب  هک  اهنآ  تسا . هداتفا  دنراد ، ینشخ  کشخ و  تاداقتعا 
كاپ روبق  ترایز  نینچمه  ترضح و  نآ  تایانع  لیذ  هب  نتسج  لّسوت  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   250 ص : نآرق ، رد  تیالو 

رب ار  شیوخ  دیاقع  هک  دنراد  یّقح  هچ  اهنآ  دنیامنیم . عنم  تّدشب  نانآ  هب  لّسوت  عیقب و  ناگرزب  رگید  مالسلا و  مهیلع  عیقب  هّمئا  رّونم  و 
زامن هتسب  تسد  هک  دننکیمن  راداو  ار  همه  زامن  رد  ارچ  دنراد ، یّقح  نینچ  رگا  دننک ؟ لیمحت  اهیّنس ، زا  يرایسب  یّتح  ناناملسم ، ریاس 

اهیباّهو يرآ ، دباییمن ! یباوج  دسرپیم و  دوخ  زا  دنکیم ، ترایز  هنیدم  هّکم و  زا  هک  یناملـسم ، ره  هک  تسا  یتالاؤس  نیا  دنناوخب ؟
نوماریپ تسا  مزال  دیـسر ، لّسوت  هب  ثحب  هک  نونکا  دـننادیم ! كرـش  یعون  و  دـیحوت ، اب  تاـفانم  ار  نآ  دـنفلاخم و  تّدـشب  لّـسوت  اـب 

. میشاب هتشاد  یلماک  عماج و  ثحب  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ  وترپ  رد  نآ ، ّتیعورشم 

لّسوت ماسقا 

هدـمآ لّسوت  ياعد  رد  هچنآ  دـننام  تسا ؛ ماما  ای  ربمایپ  لّسوت  رد  اـم  بطاـخم  هاـگ  - 1 تسا : یفلتخم  ماسقا  ياراد  لّسوت  لّـسوت  ماـسقا 
دنوادخ هاگـشیپ  رد  دـنراد ، هک  ییوربآ  اب  هک ، میهاوخیم  ناراوگرزب  نآ  زا  میهدیم و  رارق  بطاخم  ار  نیموصعم  کت  کت  هک  تسا ؛

-2 میهدیم . رارق  هطساو  ار  ناراوگرزب  نیا  میهاوخیم و  دنوادخ  زا  ار  تجاح  تقیقح  رد  لّسوت  زا  عون  نیا  رد  دننک . تعافـش  ام  يارب 
اور ار  ام  تجاح  ات  میناوخیم  دراد  ياهژیو  مارتحا  وا  هاگشیپ  رد  هک  یـصخش  ّقح  هب  ار  دنوادخ  یلو  تسا ، لاعتم  دنوادخ  بطاخم  هاگ 

ای َو  َۀَمِطاف  ِّقَِحب  ُرِطاف  ای  َو  ٍِیلَع  ِّقَِحب  ُِیلاع  ای  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  ُدیمَح  ای  َّمُهَّللا  : » تشاد یهلا  هاگرد  هب  مدآ  ترضح  هک  یلّـسوت  دننامه  دنک ؛
ناگرزب زا  یگرزب  دوشیم و  بلط  دـنوادخ  زا  تجاح  زین  لّسوت  زا  مسق  نیا  رد  ِْنیَـسُْحلا » ِّقَِحب  ِناسْحْالا  َمیدَـق  ای  َو  ِنَسَْحلا  ِّقَِحب  ُنِسُْحم 

251 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  رد  هک  یـسک  ّقح  هب  ار  وا  یلو  تسا ، دـنوادخ  بطاـخم  زین  موس  مسق  رد  - 3 دریگیم . رارق  هطـساو 
ار وت  اراگدرورپ ! : » دوشیم هتفگ  هک  نیا  لثم  دنک . لح  ار  ناملکشم  هدروآرب و  ار  ام  تجاح  ات  میهدیم  مسق  دراد  ییوربآ  شهاگـشیپ 

لّسوت عاونا  ماسقا و  مامت  اهیباّهو  ینادرگ »! هدروآرب  ار  ام  تاجاح  هک  میهدیم  مسق  تاسّدقم  رگید  ای  دیجم ، نآرق  ای  مالسا ، ربمایپ  هب 
هب باتک  رد  باّهولا  دـبع  نب  دّـمحم  - 1 دـینک : هّجوت  اهیباّهو  نارـس  زا  نت  دـنچ  نخـس  هب  دـنرادنپیم ! كرـش  یعون  ار  نآ  مارح و  ار 

كرش عون  نیرتگرزب  لّسوت )  ) نیا « 1  » ربکالا كرّشلا  اذه  ّنا  دیوگیم : تسا ، رتهدنبیز  نآ  يارب  كرـش  مان  هک  شدیحوت ، حالطـصا 
هریغ و هَّللا  عم  كرشا  دقف  قولخمب  لّسوت  نم  دیوگیم : کلسم  یباّهو  نادنمـشناد  زا  رگید  یکی  یناعنـص  - 2 تسا . دحاو  دنوادخ  هب 

يزیچ هب  هداد و  رارق  دـنوادخ  کیرـش  ار  يرگید  دـیوج ، لّسوت  دـنوادخ  تاـقولخم  زا  یکی  هب  هک  یـسک  « 2  » هداقتعا ّلحی  الام  دـقتعا 
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لّـسوت نم  دیوگیم : هنیمز  نیا  رد  ّتیباّهو ، رّکفت  یلـصا  راذگناینب  هّیمیت ، نبا  - 3 دـشابیمن . زیاج  نآ  هب  داقتعا  هک  هدرک ، ادـیپ  داقتعا 
هیبش وا  راک  دوشیم ، لّسوتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  یگرزب  صخش  هب  هک  یـسک  « 3  » نیکرـشملا راّفکلا و  لاعفا  نم  اذهف  هللا ...  دنع  میظعب 
نیا دـنرادنپیم و  كرـش  ار  یلّـسوت  هنوگره  ّتیباّهو  هب  نیدـقتعم  هک ، نیا  هصالخ  تسا . اـهتب ) شتـسرپ  رد   ) نیکرـشم راّـفک و  راـک 

. دننکیم داجیا  یناوارف  ياهتمحازم  ادخ  هناخ  ِراّوز  يارب  هنیدم  هّکم و  رد  تعدب »  » و كرـش »  » هبرح ود  اب  یقیقح ، مالـسا  زا  نافرحنم 
252 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ 

نآ يالاو  هاگیاج  دیحوت و  ریسفت 

و ریـسفت ، ار  دیحوت  ادتبا  تسا  مزال  درادـن ، دـیحوت  اب  یتافانم  چـیه  لّسوت  دوش  نشور  هک  نیا  يارب  نآ  يالاو  هاگیاج  دـیحوت و  ریـسفت 
توعد تسا ، یکی  دنوادخ  دراد ؛ یساسا  شقن  زیچ  همه  رد  تسا و  نید  یلـصا  هیاپ  دیحوت  ام  داقتعا  هب  میـسانشب . ار  نآ  يالاو  هاگیاج 

هطقن کی  ناناملسم  همه  هلبق  هبعک و  دنوشیم ، ثوعبم  زور  کی  رد  اهناسنا  همه  زیخاتـسر  زور  رد  تسا ، هدوب  زیچ  کی  يوس  هب  ءایبنا 
. دراد نایرج  ام  نید  عورف  لوصا و  ماـمت  رد  هک  تسا  یـساسا  لـصا  دـیحوت  هک ، نیا  هصـالخ  تسا ؛ یکی  ناناملـسم  ماـمت  ِنآرق  تسا ،

حیبست خـن  نوچمه  دـیحوت  دراد . نایرج  نید  عورف  لوصا و  مامت  رد  هکلب  تسین ، نید  لوصا  زا  لـصا  کـی  اـهنت  دـیحوت  تهج ، نیدـب 
خن رگا  هک  هنوگنامه  دباییمن . قّقحت  نید  دـشابن  دـیحوت  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دـنکیم ، لصّتم  مه  هب  ار  حـیبست  ياههناد  مامت  هک  تسا 

ام رظن  زا  دشاب  هتشاد  دیحوت  اب  تافانم  هک  يزیچ  ره  نآ ، يالاو  هاگیاج  دیحوت و  زا  ریسفت  نیا  هب  هّجوت  اب  دریگیمن . لکش  حیبست  دشابن 
. تسا دودرم 

دیحوت ماسقا 

: تاذ دیحوت  - 1 دوشیم . هراشا  تسا - دـیحوت  ماسقا  نیرتمهم  هک  نآ - هخاش  راهچ  هب  دراد ؛ یفلتخم  ياههخاش  دـیحوت  دـیحوت  ماـسقا 
دنوادخ يارب  يدننام  لثم و  هیبش و  لّوا  ریـسفت  رد  اریز  تسین . ات  ود  تسه و  یکی  دـنوادخ  هک  نیا  هن  تسا ؛ هناگی  دـنوادخ  تاذ  ینعی 

تهج نیدب  درادن . یجراخ  دوجو  دـنچ  ره  دوشیم ، رّوصت  دـنوادخ  يارب  دـننام  لثم و  هیبش و  مود  ریـسفت  رد  رد  یلو  دوشیمن ، رّوصت 
رّوصت درادـن و  يدـننام  لـثم و  چـیه  ٌدَـحَأ ) ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  : ) هک دوـشیم  ریـسفت  هنوـگنیا  ٌدَـحَأ ) ُهَّللا  َوُـه  ْلـُق   ) دـیحوت هروـس  لّوا  هیآ 
تردق زا  يادج  ملع  تفـص  دنوادخ  دروم  رد  ددرگیمزاب . تقیقح  کی  هب  لاعتم  دنوادخ  تافـص  مامت  تافـص : دیحوت  - 2 دوشیمن .

تردق و ملع و  زا  يادج  ّتیلزا  تفـص  تسین و  تعاجـش  زا   253 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  يادج  تردق  تفـص  تسین و  دـنوادخ 
رهم و شناوزاـب و  رد  شتردـق  تعاجـش و  تسوا و  حور  رد  وا  ملع  دوـش  هتفگ  تسا  نکمم  ناـسنا  دروـم  رد  اـّما  دـشابیمن ؛ تعاـجش 

ماـمت تسا و  تردـق  شتاذ  ماـمت  تسا و  ملع  وا  تاذ  ماـمت  هکلب  تسین ؛ نینچ  دـنوادخ  دروـم  رد  یلو  دـشابیم . شبلق  رد  وا  تفوـطع 
نذا و نودب  يزیچ  چیه  تسا و  دنوادخ  يوس  زا  دهد  خر  ناهج  رد  ياهدیدپ  تکرح و  لعف و  ره  لاعفا : دیحوت  - 3 تایح و ....  شتاذ 
هک یـشتآ  تهج ، نیدـب  تسادـخ ؛ ناـمرف  هب  دـنازوسیم  مه  شتآ  رگا  ُهَّللا ،» اَّلا  ِدوُجُْولا  ِیف  َرِّثَُؤم  ـال  « ؛ تسین راذـگریثأت  دـنوادخ  هدارا 

رگا و  دوب . هدشن  هداد  وا  هب  دـنوادخ  هیحان  زا  ياهزاجا  نینچ  نوچ  دـنازوسیمن ؛ ار  ترـضح  نآ  دوشیم ، هتخادـنا  نآ  رد  لیلخ  میهاربا 
؛ تسا دنوادخ  نامرف  هب  مینک  يراک  ره  ام  نیاربانب ، دراذگیم . ریثأت  دـنوادخ  هدارا  نذا و  اب  مه  نآ  دـنکیم ، شوماخ  ار  شتآ  مه  بآ 

تاذ هب  ام  تاکرح  همه  تسا و  دنوادخ  هیحان  زا  همه  ام ، رایتخا  باختنا ، لقع ، تردق ، مینک ؛ باختنا  ات  هداد ، رایتخا  ام  هب  ادخ  هک  ارچ 
دیحوت - 4 تسا . یهلا  هدارا  هب  دنـشاب  هتـشاد  يرثا  ره  بابـسا ، هّیقب  تسا و  دـنوادخ  لقتـسم  ّرثؤم  هک  نیا  هصالخ  ددرگیمرب . وا  كاـپ 
نایعیش زا  یضعب  هک  نیا  دشابیمن . شتسرپ  راوازس  دنوادخ  زا  ریغ  يدوجوم  چیه  تسا و  دنوادخ  يارب  طقف  شتسرپ  تدابع و  تدابع :
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رکش هدجـس  تقیقح  رد  دننزیم ، هسوب  ترـضح  نآ  مرح  رد  ناتـسآ  رب  مالـسلا ، مهیلع  راهطا  هّمئا  زا  یکی  ترایز  هب  فّرـشت  ماگنه  هب 
هک ارچ  دننک ؛ هدجـس  ماما  ربارب  رد  هَّللاب - ذوعن  هک - نیا  هن  تسا ؛ هدرک  اهنآ  بیـصن  یقیفوت  نینچ  هک  دـنروآیم ، اج  هب  دـنوادخ  يارب 

يارب ام  و  دیاسیمن . یناشیپ  دنوادخ  ناتـسآ  زج  یناتـسآ  چـیه  رب  دـنادیمن و  شتـسرپ  راوازـس  ار  دـنوادخ  زا  ریغ  يدوجوم  چـیه  هعیش 
یّتح لاح  نآ  رد  هک  مینکیم  شرافس  نایعیش  هب  دننک - هدافتسا  ءوس  نآ  زا  یضعب  تسا  نکمم  هک  زیواتسد - مّهوت و  نیا  زا  يریگولج 
تایآ تسا . هناگی  دنوادخ  هژیو  شتسرپ  لاح ، ره  هب  دشاب . هتشادن  دوجو  مه  دنوادخ  ریغ  شتـسرپ  هبئاش  ات  دنرواین ! اج  هب  رکـش  هدجس 

دیحوت ریظن  دـیحوت ، زا  يرگید  ياـههخاش  دـنچ  ره  تسا  دـیحوت  یلـصا  مسق  راـهچ  قوـف ، هخاـش  راـهچ   254 ص : نآرق ، رد  تیــالو 
، تسا دیحوت  تقیقح  دـش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  «. 4  » دراد دوجو  زین  نآ  دـننام  و  « 3  » ّتیکلام دیحوت  «، 2  » ّتیعراش دیحوت  «، 1  » ّتیمکاح
هک ار  اهيدنبمیسقت  نیا  دننزیم ، كرش  دیحوت و  زا  مد  هک  اهیباّهو ، تسا . لماک  وا  دیحوت  دشاب  هتـشاد  يداقتعا  نینچ  یناملـسم  رگا 
. دنیامنیم كرش  هب  مهّتم  ار  نارگید  ّبترم  تهج  نیدب  دننکیمن ؛ كرد  هدیسر ، اهنآ  هب  مالسلا  مهیلع  هعیش  نایاوشیپ  میلاعت  وترپ  رد 

! یلاعفا دیحوت  زا  طلغ  يریسفت  هرعاشا و 

لح ار  یلاعفا  دیحوت  دنتـسناوتن  هک  اجنآ  زا  دنتـسه ، ّتنـس  لها  بهاذـم  زا  یکی  هک  هرعاشا ، یلاعفا ! دـیحوت  زا  طلغ  يریـسفت  هرعاشا و 
رّوصت اهنآ  دناهدومن ! یفّرعم  رایتخا  نودب  هدارایب و  ار  اهناسنا  دـناهدش و  ربج  هب  دـقتعم  دـنهد ، هئارا  نآ  زا  یحیحـص  ریـسفت  دـننک و 

، اهنآ هدیقع  هک  یلاح  رد  دوشیم . یلاعفا  دیحوت  هخاش  رد  كرـش  ثعاب  رّکفت  نیا  دشاب ، راتخم  شیاهراک  رد  ناسنا  رگا  هک  دـناهدرک 
رادرک لاعفا و  رد  تسا و  هدارا  دـقاف  ناسنا  رگا  یتسار  دربیم ! لاؤس  ریز  ار  تماـما  تداـبع و  تماـیق ، تّوبن ، هاگتـسد  ماـمت  ربج ، ینعی 

یهیجوت هچ  ادخ ، بوخ  ناگدـنب  هب  شاداپ  ناراکهنگ و  تازاجم  دراد ؟ ینعم  هچ  تمایق  زور  باوج  لاؤس و  دـشابیم ، روبجم  شیوخ 
نیا هن  سپ  تسا ، هدرک  تدابع  هدارا  اب  عیطم ، هن  هتـشاد و  رایتخا  شهانگ  رد  راـکهنگ   255 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  هن  اریز  دراد ؟

رد اریز  دـنک ؛ همکاـحم  ار  یمرجم  دـیابن  یهاـگداد  چـیه  میریذـپب  ار  ربـج  رگا  دراد ! تبوـقع  قاقحتـسا  نآ  هن  تسا و  شاداـپ  ّقحتـسم 
ایآ دـینک ؟ همکاحم  هانگیب  ناسنا  کـی  ندـینازوس  مرج  هب  ار  شتآ  دـیناوتیم  امـش  اـیآ  تسا . هتـشادن  يراـیتخا  دوخ  زا  مرج  باـکترا 

همکاحم یهانگیب  نتـشک  مرج  هب  ار  قرب  ناوتیم  ایآ  دـینک ؟ همکاحم  هانگیب  ناـسنا  کـی  ندرک  هفخ  مرج  هب  ار  اـیرد  بآ  دـیناوتیم 
بآ و هیبش  زین  هدارایب  ِروبجم  ِناـسنا  دوب . دـهاوخ  رادهدـنخ  ییاـههمکاحم  نینچ  تسا و  یفنم  تـالاؤس  نیا  همه  باوج  ًامّلـسم  درک ؟

لمع دوـخ  هدـیقع  فـالخ  رب  لـمع  ماـقم  رد  هّیرظن  نیا  نارادـفرط  هک  نیا  بلاـج  تسین . همکاـحم  لـباق  وا  مئارج  تسا و  قرب  شتآ و 
یلاح رد  دنیامنیم ، تیاکـش  وا  زا  دنزب  دربتـسد  اهنآ  لزنم  هب  یقراس  رگا  دننکیم ، ضارتعا  دنزب  یلیـس  اهنآ  هب  یـسک  رگا  دننکیم ،
نیلئاق لمع  راتفگ و  نیب  یّمهم  ّداضت  نیا  و  دومن . تیاکش  یصخش  زا  درک و  ضارتعا  یسک  هب  دیابن  دنتسه ، هدارا  دقاف  اهناسنا  رگا  هک 

هنافّـسأتم یلو  درادن ، یعقاو  رادفرط  تسا و  هّیرظن  کی  ًافرـص  بلاطم  نیا  هک  دننک  رّوصت  دیاش  زیزع  ناگدنناوخ  تسا . ربج  بهذـم  هب 
نینچ دناهتـشون و  یفلتخم  ياـهباتک  نآ ، زا  عاـفد  رد  دـننکیم و  عاـفد  لـطاب  هّیرظن  نیا  زا  يّدـج  روطب  ياهّدـع  هک  مینک  مـالعا  دـیاب 

هک دندرک  شومارف  هدروآ و  ربج  هب  ور  دـننک  ریـسفت  بوخ  ار  یلاعفا  دـیحوت  دنتـسناوتن  نوچ  دارفا  نیا  يرآ ، دـنراد . دوجو  ییاهناسنا 
دهدیم ماجنا  ییاهراک  ساـسا  نآ  رب  دراد و  هدارا  راـیتخا و  ناـسنا  مییوگب  رگا  تسا و  هداد  وا  هب  دـنوادخ  زین  ار  ناـسنا  هدارا  راـیتخا و 

اهنآ دناهدش . بابسأ  َملاع  رکنم  یّتح  ربج ، هب  نادقتعم  هرعاشا و  دنزیمن . یلاعفا  دیحوت  هب  يررـض  چیه  ددرگیمزاب و  دنوادخ  هب  همه 
گنس  » 256 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هک : دندقتعم  نینچمه  دنازوسیم »! هک  تسا  دنوادخ  نیا  هکلب  دنازوسیمن ، شتآ  : » دنیوگیم

نشور و روما  نیا  اـهنآ  يرآ  دنکـشیم .» ار  هشیـش  دـنوادخ  دـسریم ، هشیـش  کـیدزن  هب  گنـس  هک  نیمه  هکلب  دنکـشیمن ، ار  هشیش 
ناسنا هدارا  رایتخا و  اب  یتافانم  چیه  یلاعفا  دیحوت  نیاربانب  دناهدش . رکنم  دناهتشاد ، یلاعفا  دیحوت  زا  هک  یطلغ  ریسفت  هیاس  رد  ار  یهیدب 

هدارا و رایتخا و  لقع و  تّوق و  تردق و  ناسنا  هب  دنوادخ  تسادـخ . راک  همه  ّتیببـس ، هدارا و  نوچ  درادـن ، بابـسأ  َملاع  اب  نینچمه  و 
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هچنآ لـباقم  رد  ناـسنا  دـنچ  ره  دـهدیم ؛ ماـجنا  دـنوادخ  ار  اـهراک  همه  سپ  تسوا ، هیحاـن  زا  اـهنیا  همه  نوچ  تسا و  هداد  باـختنا 
ات دـهدیم  رارق  شدـنزرف  رایتخا  رد  یلوپ  يردـپ ، دـینک : هّجوت  لاثم  نیا  هب  بلطم  ندـش  رتنشور  يارب  تسا . لوئـسم  دـنکیم  باختنا 

دنچ ره  تسا ؛ ردـپ  هب  ّقلعتم  لوپ  اجنیا  رد  دریگیم . سپ  ار  لوپ  دـهاوخب  هظحل  ره  تسوا ، راـنک  رد  ردـپ  اـّما  دـنک ؛ شایگدـنز  جرخ 
رایتخا و اب  یتافانم  چیه  یلاعفا  دیحوت  هک ، نیا  هجیتن  تسا . لوئـسم  دنکیم  هک  یفرـصم  دـهدیم و  ماجنا  هک  يدـیرخ  لباقم  رد  دـنزرف 

. درک یفّرعم  دولآكرش  یطارفا و  تروص  هب  ار  نآ  دیابن  درادن و  ناسنا  هدارا 

؟ تسا راگزاس  دیحوت  اب  لّسوت  ایآ 

زا کی  مادـک  اب  لّسوت  رگم  دوشیم ؟ بوسحم  كرـش  یعون  اهیباّهو  هدـیقع  هب  لّسوت  ارچ  لاؤس : تسا ؟ راگزاس  دـیحوت  اب  لّسوت  ایآ 
کـش نودب  تسا ؟ راگزاسان  تافـص  رد  دیحوت  اب  لّسوت  ایآ  دراد ؟ تافانم  تاذ  دیحوت  اب  لّسوت  ایآ  تسا ؟ راگزاسان  دیحوت  ياههخاش 

، تسا تبثم  باوج  رگا  دنکیم ؟ داجیا  تدابع  دیحوت  رد  یلکـشم  لّسوت  ایآ  درادـن . تافـص  تاذ و  دـیحوت  اب  یگنهامهان  چـیه  لّسوت 
نیموصعم هّمئا  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  لّسوت  ماگنه  هب  هعیـش  نوچ  دـناهدرک ؛ یگرزب  هابتـشا  اـهیباّهو  هک  میوگب  دـیاب 

عیفش ار  اهنآ  اهتب  شتسرپ  اب  ناتسرپتب  هک  هنوگ  نآ  دنکیمن ، شتـسرپ  تدابع و  ار  اهنآ  زگره  نآ ، دننام  نآرق و  ای  مالـسلا  مهیلع 
ار ام  لکشم  ّلح  دنراذگب و  هیام  دوخ  رابتعا  وربآ و  زا  یهلا  هاگـشیپ  رد  هک  میهاوخیم  ناگرزب  نیا  زا  ام  هکلب  دندادیم . رارق  هطـساو  و 

یسک تسا و  نشور  رایسب  ناتـسرپتب  راک  اب  ام  لّسوت   257 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  راک  توافت  نیاربانب  دـنیامن . بلط  دـنوادخ  زا 
هک یگنس  بوچ و  هب  لّسوت  هک  نیا  زا  هتـشذگ  تسا ! یفاصنایب  ناسنا  هک  ًافاصنا  دنکیم ، ناتـسرپتب  راک  هب  هیبشت  ار  هعیـش  لّسوت  هک 

. تسین هسیاقم  لباق  دراد ، یناوارف  برق  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دنمـشزرا و  هک  نآرق ، ربمایپ و  ماما و  هب  لّسوت  اب  درادن ، يررـض  عفن و  چیه 
دیحوت اب  تافانم  ار  نآ  اهیباّهو  هک  نیا  سپ  درادـن . تدابع  رد  دـیحوت  تافـص و  دـیحوت  تاذ ، دـیحوت  اب  یتافانم  لّسوت  هک  نیا  هجیتن 

هک نیا  زا  اهیباّهو  روظنم  ًارهاظ  خـساپ : دـننیبیم ؟ راگزاسان  دـیحوت  زا  ياهخاش  هچ  اب  ار  لّـسوت  اـهنآ  تسیچ ؟ ناـشروظنم  دـننادیم ،
ماجنا دوشیم و  لّسوتم  یماما  ای  ربمایپ ، هب  هک  یـسک  اریز  دراد . یلاعفا  دیحوت  اب  تافانم  لّسوت  هک  تسا  نآ  دـننادیم ، كرـش  ار  لّسوت 

رگا تسا و  دنوادخ  ِنآ  زا  اهنت  ریثأت  هک  مینادیم  و  تسا ، هدش  لئاق  ریثأت  دنوادخ  ریغ  يارب  دـنکیم ، بلط  وا  زا  ار  یلکـشم  ّلح  ای  راک 
نیا هب  خساپ  رد  نکل  و  دوشیم . بوسحم  كرشم  یسک  نینچ  دشابیم ، یتسه  ملاع  رد  يراذگریثأت  دنوادخ ، زا  ریغ  دوش  دقتعم  یسک 

يراذگریثأت هاگتـسد  ار  دوشیم ، لّسوتم  نآ  هب  شتالّـسوت  رد  هک  هچنآ  هصالخ  و  دیجم ، نآرق  ماما و  ربمایپ و  هعیـش ، مییوگیم : بلطم 
نیا دنادیم و  ّرثؤم  راگدرورپ  هزاجا  نذا و  اب  شنیرفآ و  هاگتـسد  لوط  رد  ار  اهنآ  هکلب  دـنادیمن ، دـنوادخ  ضرع  رد  یتسه  ناهج  رد 
یلو دوب . كرش  نیا  دنتسه ، راذگریثأت  ّاًلقتـسم  هَّللاب - ذوعن  ماما - ربمایپ و  میتفگیم  رگا  هلب ، درادن . یلاعفا  دیحوت  اب  یتافانم  چیه  بلطم 

دنوادخ ات  دنکیم  تعافـش  ام  يارب  دـنوادخ  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مییوگیم  رگا  دـیوگیمن . يزیچ  نینچ  سک  چـیه 
بلطم نیا  هک  هنوگنامه  تسا . دیحوت  نیع  هکلب  تسین ؛ كرـش  نیا  دنک ، لح  ار  ام  تالکـشم  زا  یلکـشم  دهد و  ماجنا  ام  يارب  يراک 

ینکشنادند خساپ  نارمع  لآ  هروس  هفیرـش 49  هیآ  دنراد ! لوبق  ار  نآرق  اهیباّهو  نایاقآ  دب  ال  تسا . هدش  سکعنم  زین  دـیجم  نآرق  رد 
ترـضح ْمُکِّبَر -» ْنِم  ٍۀَـیِآب  ْمُُکْتئِج  ْدَـق  ِینَأ  : » دـینک هّجوت  هیآ  نیا  یلاـمجا  ریـسفت  حرـش و  هب  تسا . اـهنآ  یهاو  ياـهماّهتا  اـهاعّدا و  هب 
ياهزجعم هناشن و  متسه و  ادخ  ربمایپ  نم  : » دیوگیم لیئارـسا  ینب   258 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  مدرم  هب  مالسلا  هیلع  حیـسم  ياسیع 

ِۀَْئیَهَک ِنیّطلا  َنِم  ْمَُـکل  ُقـُلْخا  ِینَأ  - » 1 دـیامنیم : هراشا  هزجعم  عون  هس  هب  ترـضح  نآ  سپـس  ماهدروآ .» ناتیارب  ناـتراگدرورپ  هیحاـن  زا 
ماییاحیسم مد  اب  سپـس  منکیم و  تسرد  ار  ياهدنرپ  همّـسجم  هک  تسا  نآ  نم  تازجعم  زا  یکی  ِهَّللا » ِنْذِاب  ًاْریَط  ُنوُکَیَف  ِهیف  ُخُْفناَف  ِْریَّطلا 

. دوشیم ماجنا  هَّللا  نذا  هب  اهراک  نیا  همه  اّما  دـیآیمرد ! یعقاو  هدـنرپ  تروص  هب  نم  ندـیمد  زا  سپ  یلِگ  همّـسجم  نیا  ممدیم . نآ  رد 
، ممدیم طقف  نم  تسا . راگدرورپ  هزاجا  نذا و  اب  نم  شنیرفآ  هکلب  متسین ، راگدرورپ  ّتیقلاخ  ضرع  رد  يراذگریثأت  قلاخ و  نم  ینعی 
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نم تازجعم  زا  رگید  یکی  ِهَّللا -» ِنْذِاب  یتْوَْملا  ِیْحا  َو  َصَْرباـْلا  َو  َهَمْکاـْلا  ُئِْربا  َو  - » 2 دوشیم ! هدنرپ  راگدرورپ  نامرف  هب  همّـسجم  نآ  و 
نذا و اب  زین  ار  اهراک  نیا  هّتبلا  منکیم ! هدـنز  ار  ناـگدرم  مهدیم و  افـش  ار  صرب  يراـمیب  هب  ناـیالتبم  دازرداـم و  ياـنیبان  هک  تسا  نآ 

اهنت هن  دَُوب . وا  زا  اههزاوآ  همه  نیا  متـسین و  شیب  ياهلیـسو  نم  دنناوخب . ادـخ  دـنزرف  ای  ادـخ  ارم  ادابم  مهدیم ، ماجنا  مراگدرورپ  نامرف 
«- ْمُِکتُوُیب یف  َنوُرِخَّدـَت  ام  َو  َنُولُکْأـَت  اـِمب  ْمُُکئِّبَنا  َو  - » 3 تسوا . تیافک  اـب  تسد  هب  زیچ  همه  هکلب  ناـگدرم ، ءاـیحا  اـهضیرم و  ياـفش 

میلعت هب  اهنیا  همه  اّما  دهدیم ، ربخ  امـش  هب  دـیاهدرک  هریخذ  ار  هچنآ  دـیروخیم و  هچنآ  زا  هک  تسا  نآ  یـسیع  يربمایپ  هناشن  نیموس 
دنوشیم لّسوت  رکنم  ای  دنرادن و  لوبق  ار  ینیوکت  تیالو  هک  یناسک  هب  تسا  ینکشنادند  عطاق و  باوج  هفیرش  هیآ  نیا  تسا . دنوادخ 

نذإ هب  دنناوتیم  اهنآ  هک  میـشاب  دقتعم  میهدب و  تبـسن  دنوادخ  ریغ  هب  ار  یلاعفا  رگا  نیاربانب  دننادیم . یلاعفا  دیحوت  اب  یفانم  ار  نآ  و 
. درادن دیحوت  اب  یتافانم  چیه  یبلطم  نینچ  دنشاب ، راذگریثأت  هَّللا 

نآرق رد  لّسوت 

ییاههنومن هب  تسا ؛ هدومن  حرطم  ار  لّسوت  هلأسم  ًاحیرص  هک  دراد  دوجو  یتایآ  دیجم  نآرق  رد  تشذگ ، هچنآ  رب  هوالع  نآرق  رد  لّسوت 
اَنبُونُذ اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابا  ای  اُولاق  میناوخیم : فسوی  هروس  هفیرش 97  هیآ  رد  - 1 259 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دینک : هّجوت  تایآ  نیا  زا 

هک یتقو  میدوب . راکاطخ  ام  هک  هاوخب ، ار  ام  ناهانگ  شزرمآ  ادخ  زا  ردپ ! دـنتفگ : ناشردـپ ) هب  باطخ  فسوی  ناردارب   ) َنیئِطاخ اَّنُک  اَّنا 
هبوت و ناربج و  ددص  رد  دندرب و  ناشتاهابتشا  اطخ و  هب  یپ  اهنآ  دیسر ، شناردارب  ردپ و  هب  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  یتمالـس  ربخ 

دهاوخب دنوادخ  زا  وا  ات  دندش  لّسوتم  ردپ  هب  دنهد ، رارق  هطساو  ناشیادخ  دوخ و  نیب  ار  وا  ات  دندیسر  ردپ  تمدخ  هب  دندمآرب ، رافغتسا 
زا امـش  يارب  يدوزب  « 1  » ُمیحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنا  ِیبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْـسا  َفْوَس  تفگ : شنادـنزرف  باوج  رد  ردـپ  دـیاشخبب ، ار  ناـشناهانگ  هک 
نآ هب  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  راکاطخ  نادنزرف  هفیرـش  هیآ  نیا  قبط  تسا . نابرهم  هدنزرمآ و  وا  هک  مبلطیم ، شزرمآ  مراگدرورپ 

دراد یلاکشا  هچ  نیاربانب ، دنک . شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  اهنآ  يارب  یهلا  هاگرد  رد  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دندش و  لّسوتم  ردقیلاع  ربمایپ 
لّـسوتم رگید ، مرتحم  ياهزیچ  ای  دـیجم  نآرق  ای  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  مه  ام  هک 

نِم اَْنلَـسْرَأ  اَم  َو  میناوخیم : ءاـسن  هروس  هفیرـش 64  هیآ  رد  - 2 دـنهاوخب !؟ ار  ام  لکـشم  ّلح  دـنوادخ  زا  هک  میهاوخب  اـهنآ  زا  میوش و 
تایآ ًامیحَر  اـًباََّوت  َهَّللا  ْاوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو  َهَّللا  ْاوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءاـج  ْمُهَـسُفنَأ  ْاوُمَلَّظ  ذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ِهَّللا  ِنْذِإـِب  َعاَُـطِیل  اَّلِإ  ٍلوُسَر 

، نافلاخم نیا  رگا  و  دوش . تعاطا  يو  زا  ادـخ ، نامرف  هب  هک  نیا  يارب  رگم  میداتـسرفن  ار  يربماـیپ  چـیه  اـم   260 ص : نآرق ، رد  تیـالو 
، دندرکیم شزرمآ  بلط  ادخ  زا  و  دندمآیم ، وت  دزن  هب  دندراذگیم ) اپ  ریز  ار  ادخ  ياهنامرف  و   ) دـندرکیم متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه 
هب ار  لّسوت  هار  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دوخ  لاعتم ، دنوادخ  دنتفاییم . نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادـخ  درکیم ، رافغتـسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپ  و 

؟ دنراد یباوج  هچ  دنکیم ، زیوجت  ار  لّسوت  ًاحیرص  هک  دیجم ، نآرق  هیآ  ود  نیا  لباقم  رد  اهیباّهو  دهدیم . میلعت  مدرم 

ناشگرم زا  دعب  ناگرزب  هب  لّسوت 

زا يرادقم  دندش  روبجم  دنرادن ، نآرق  تایآ  اهلالدتسا و  نیا  ربارب  رد  ياهدننکعناق  باوج  هک  اهنآ  ناشگرم  زا  دعب  ناگرزب  هب  لّسوت 
هب لّسوت  هک  دندقتعم  یلو  دنرمـشب ، زیاج  شتایح  نامز  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  لّسوت  هدومن و  لودـع  دوخ  عضاوم 

تسا نیا  اهنآ  هدیقع  قبط  نخس  نیا  يانعم  اریز  دناهدرکن ؛ هّجوت  نخس  نیا  مزاول  هب  اهنآ  دشابیمن ! زیاج  شتافو  زا  دعب  ترـضح  نآ 
نیا نانآ  نخـس  همزال  رگید ، ریبعت  هب  و  دـشابیمن ! زیاج  ترـضح  نآ  تلحر  زا  دـعب  یلو  تسا ، زیاج  ربمایپ  تایح  لاـح  رد  كرـش  هک 
هتفگ ینخس  نینچ  يدنمشناد  چیه  نونک  ات  ایآ  مارح ! زاجم و  ریغ  كرـش  . 2 حابم ! زاجم و  كرش  . 1 تسا : مسق  ود  رب  كرش  هک  تسا 
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یّلک نوناق  کی  كرش  ندوب  زاجم  ریغ  ندوب و  لطاب  دراد ؟ دوجو  مه  زاجم  كرـش  هک  تسا  هدینـش  نونک  ات  یناملـسم  چیه  ایآ  تسا ؟
یمالـسا بهاذـم  ریاـس  اـب  هسیاـقم  لـباق  دنتـسه و  هدـنام  بقع  یتّیعمج  یملع  رظن  زا  اـهیباّهو  درادـن . ییانثتـسا  چـیه  هک  تسا ، یلقع 

ءاملع و اب  سایق  لباق  هن  و  دنتـسه ، رهزألا  ياملع  هزادـنا  ّدـح و  رد  هن  و  درک ، هسیاقم  قشمد  ياملع  اـب  ار  اـهنآ  ناوتیم  هن  دنـشابیمن .
نآ زا  يزیچ  هچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  رگم  نیا ، رب  هوالع  دنـشابیم . هّیملع  ياههزوح  رد  هعیـش  نادنمـشناد 

261 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  حور  کش  نودب  یلو  دورب ، نیب  زا  ترضح  نآ  مسج  تسا  نکمم  دنچ  ره  تسا ؟ هدش  مک  ترـضح 
نارمع لآ  هروس  هیآ 169  رد  تسا . لئاق  یخزرب  تایح  ادهش  دروم  رد  دیجم  نآرق  دوشیم ! رتعیـسو  رتيوق و  مسج ، زا  ییادج  زا  سپ 

ادخ هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ  زگره  ربمایپ )! يا   ) َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحا  َْلب  ًاتاْوما  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  نیذَّلا  َّنَبَسَْحت  َو ال  میناوخیم :
دزن رد  دنتسه و  هدنز  گرم  زا  سپ  ادهش  یتقو  دنوشیم . هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  و  دناهدنز ، نانآ  هکلب  دنناگدرم ! دندش ، هتشک 

هک ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ایآ  دنتـسه ، ایند  رد  شیوخ  ناتـسود  لامعا  رظان  دعب  هیآ  قبط  دنروخیم و  يزور  دنوادخ 
یحطس رد  یخزرب ، تایح  ياراد  ترضح  نآ  کش  نودب  درادن ؟ یخزرب  یگدنز  گرم  زا  سپ  دراد ، ءادهش  زا  رتالاب  بتارم  هب  یماقم 

َو ُِّیبَّنلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » دنهدیم مالـس  ترـضح  نآ  هب  زامن  نایاپ  رد  زور  همه  ناناملـسم  تهج  نیمه  هب  دـشابیم . ادهـش  زا  رتالاب 
ناگرزب هب  لّسوت  هک ، نیا  هجیتن  تسیچ ؟ نآ  يانعم  و  تسیک ؟ هب  باطخ  مالـس  نیا  تسین ، هدنز  ترـضح  نآ  رگا  ُُهتاکََرب » َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر 

. تسین تهج  نیا  زا  ناراوگرزب  نآ  یگدنز  گرم و  نیب  یتوافت  تسا و  زیاج  تامم  تایح و  لاح  رد  نید 

تایاور رد  لّسوت 

هّماع عبانم  رد  هک  تایاور ، نیا  زا  یخرب  هب  تسا . هدش  حرطم  هدرتسگ  روطب  زین  ّتنـس  لها  هعیـش و  تایاور  رد  لّسوت  تایاور  رد  لّسوت 
- ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  صوصخم  مداـخ  سنأ - زا  ّتنـس ، لـها  نادنمـشناد  زا  یکی  یقهیب  . 1 دوشیم : هراشا  هدـمآ ،

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تمدخ  هب  یبرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تایح  لاح  رد  : » دـنکیم لقن  نینچ 
ِنَع َِّیبَّصلا  ُّما  ْتَلَغَش  ْدَق  َو  اهَناِبل  یمُْدی  ُءارْذُْعلا  َو  َكاْنیَتا  دناسر : ترضح  نآ  كرابم  ضرع  هب  ار  شیوخ  تجاح  راعـشا  نیا  اب  دیـسر و 

رد میاهدمآ  نابایب  زا  ادخ ! ربمایپ  يا   262 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ِلُسُّرلا  َیلا  اَّلا  ِْقلَْخلا  ُراِرف  َْنیا  َو  انُراِرف  َْکَیلا  اَّلا  اَنل  َْسَیل  َو  ِلـْفِّطلا 
رد هن  تسا . هدش  يراج  نوخ  هدریـش  نانز  ناتـسپ  رد  ریـش  ياج  هب  یلاسکـشخ  طرف  زا  تسا . هدومن  هراچیب  ار  ام  یلاسکـشخ  هک  یلاح 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  تسین . ام  يارب  ادـخ  ربمایپ  زج  یهانپ  میاهدروآ و  هانپ  وت  هب  بآ . اهتعارز  رد  هن  تسا و  ریـش  نانز  ناتـسپ 
يابع یتحاران ، ّرثأت و  تّدش  زا  درک . تکرح  دجسم  يوس  هب  دش و  ّرثأتم  رایسب  دینش ، ار  برع  درم  نیا  كانزوس  لاح  ضرع  ملس  هلآ و 
ناراب شراب  هک  درک  اـعد  ردـق  نآ  تشادرب ؛ اـعد  هب  تسد  تفرگ و  رارق  ربنم  زارف  رب  ترـضح  دـشیم ؛ هدیـشک  نیمز  يور  رب  ترـضح 
تاـیح ناـمز  رد  برع  درم  تیاور ، نیا  قبط  « 1 .« » دنتفای تاجن  بآ ، یطحق  یلاسکـشخ و  زا  مدرم  هلیـسو  نیدب  دـش و  عورـش  تمحر 

.2 درکن . یهن  راک  نیا  زا  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دش و  لّسوتم  ترـضح  نآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یلاسکـشخ هب  التبم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رـصع  رد  مدرم  دـنکیم : لـقن  هنیمز  نیا  رد  یتیاور  شیوخ ، باـتک  رد  يراـخب 

ناراب درک و  اعد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندش ، لّسوتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  لکـشم  نیا  عفر  يارب  دـندش ،
نیا رطاخ  هب  شنامشچ  دوب ، هدنز  بلاط  وبا  رگا  « 2  » ُهاْنیَع ْتَّرََقل  ًاّیَح  ٍِبلاط  ُوبَأ  َناک  َْول  دومرف : ربمایپ  دمآ ، ناراب  یتقو  دش ، لزان  تمحر 

طّسوت ربمایپ  تثعب  زا  لبق  هک  دراد  یناراب  ياعد  هب  هراشا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلمج  نیا  دشیم . نشور  ناراب  لوزن  اعد و 
هطساو ار  وا  دریگیم و  تسد  هب  ار  ربمایپ  هقادنق  نامز  نآ  رد  بلاط  وبا  دش . لزان  مدرم  رب  تمحر  ناراب  دش و  ماجنا  بلاط  وبا  ترـضح 

زا مدرم  دوـشیم و  باجتـسم  وا  ياـعد  دوـش و  لزاـن  مدرم  رب  ناراـب  اـت  دـهدیم  مـسق  ترــضح  نآ  هقادـنق  هـب  ار  ادـخ  دـهدیم و  رارق 
حرش هب  نآ  لّوا  تیب   263 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هک  دیوگیم ، يرعـش  هراب  نیا  رد  بلاط  وبا  سپـس  دنباییم . تاجن  یلاسکـشخ 
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ناراـب شلاـمج  روـن  هب  هک  تسا  ياهرهچ  دیفـس  ربماـیپ  « 1  » ِلـِمارَْأِلل ٌۀَمْـصِع  یماـتَْیلا  ُلاـمَث  هِهْجَوـِب  ُماـمَْغلا  یَقْـسَتُْسی  ُضَْیبا  َو  تسا : ریز 
نآ هب  تثعب  زا  سپ  تثعب و  زا  لبق  مدرم  تیاور  نیا  قبط  هک ، نیا  هصالخ  تسا . نانزهویب  هدـننک  تیامح  ناـمیتی و  هاـگهانپ  دـنبلطیم ،
نآ زا  یکین  هب  هکلب  درکن ، عنم  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  اهنت  هن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتفرگ و  هجیتن  دـندش و  لّسوتم  ترـضح 
هیلع یلع  ترضح  دنناوخب و  دوب ، هدورس  ناراب  ناتـساد  تبـسانم  هب  هک  ار  بلاط  وبا  راعـشا  همادا  هک  تساوخ  نارگید  زا  یّتح  دومن ، دای 

ناماما زا  یکی  کلام ، زا  یناتـساد  ءافولا » ءافو   » شباتک رد  ّتنـس ، لـها  ناـگرزب  زا  يدوهمـس ، . 3 تفرگ . هدـهع  رب  ار  راک  نیا  مالـسلا 
هللا یلص  مالـسا  ربمایپ  ربق  ترایز  روظنم  هب  روصنم  : » دنکیم لقن  ریز  حرـش  هب  یـساّبع ، هفیلخ  یقیناود  روصنم  و  ّتنـس ، لها  هناگراهچ 

هب ّبترم  روصنم  دوب ؛ ترایز  لوغشم  اجنآ  رد  مه  کلام  دوب ؛ هدمآ  یبّنلا  دجـسم  هب  دوخ  نیظفاحم  همدخ و  هارمه  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
نیا ارچ  تفگ : روصنم  هب  باطخ  يو  دنک ؛ ضارتعا  کلام  هک  دـش  ثعاب  بلطم  نیا  درکیم . یهن  رما و  دـنلب  يادـص  اب  دوخ  ناهارمه 
َقْوَف ْمُکَتاَوْصَأ  ْاوُعَفَْرت  َال  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَهُّیَأَی  ياهدناوخن : ار  هفیرـش  هیآ  نیا  رگم  تساجک ؟ اجنیا  ینادیمن  رگم  ینکیم ، ادص  رـس و  ردـق 

! دـیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  « 2  » َنوُرُعْـشَت اـَل  ُْمتنَأ  َو  ْمُُکلَمْعَأ  َطَـبَْحت  نَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِـضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلاـِب  َُهل  ْاوُرَهَْجت  اـَل  َو  ِّیبَّنلا  ِتْوَص 
ربارب رد  امش  زا  یـضعب  هک  هنوگنآ  دینزن ) دایرف  داد و  و   ) دییوگم نخـس  دنلب  وا  ربارب  رد  و  دینکن ، ربمایپ  يادص  زا  رتارف  ار  دوخ  يادص 
ربمایپ تفگ : روصنم   264 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دینادیمن ! هک  یلاح  رد  ددرگ  دوبان  امش  لامعا  ادابم  دننکیم ، ادص  دنلب  یـضعب 

زا سپ  ربماـیپ  مارتحا  1 ؛»  » ًاّیَح ِهتَمْرُحَک  ًاتِّیَم  ُُهتَمْرُح  : » تفگ کـلام  تسا ! ترـضح  نآ  تاـیح  ناـمز  هب  طوبرم  هیآ  نیا  تسین ، هدـنز  هک 
هب لّسوت  تسا و  مزال  تامم  تایح و  رد  ربمایپ  مارتحا  نخـس ، نیا  قبط  تسا ». بجاو  مزال و  تایح  ناـمز  رد  شمارتحا  دـننامه  گرم ،

قعاوّصلا باتک  رد  تسا ، بّصعتم  رایسب  يدرف  هک  ّتنس ، لها  فورعم  ءاملع  زا  رجح  نبا  . 4 دشابیم . زیاج  لاح  ره  رد  زین  ترضح  نآ 
هّجوت رعـش  نیا  هب  دـنکیم ، لقن  یعفاش  ماـما  زا  هک  تسا  يرعـش  تاـفارتعا ، نیا  هلمج  زا  دراد . عّیـشت  عفن  هب  یبلاـج  تاـفارتعا  هقرحملا ،

دنوادخ و هاگـشیپ  رد  نم  هطـساو  ربمایپ  لآ  « 2  » یتَفیحَـص ینْمْیلا  ِدِیب  ادَـغ  یطْعا  ْمِِهب  اوُجْرا  یتَلیـسَو  ِْهَیلا  ْمُه  َو  یتَعیرَذ  ِِّیبَّنلا  ُلآ  دـینک :
متسار تسد  هب  ار  ملامعا  همان  تمایق  زور  رد  ناراوگرزب ، نآ  هب  لّسوت  هطـساو  هب  مراودیما  دنتـسه . تالکـشم  ّلح  يارب  ملّـسوت  هلیـسو 
نآرق تایآ  رد  درادن و  یلاعفا  دیحوت  اب  یتافانم  چیه  میرک  نآرق  دننام  سّدقم  ياهزیچ  نید و  ناگرزب  هب  لّسوت  هک ، نیا  هجیتن  دـنهدب .

. دناهدش قیوشت  بیغرت و  نآ  هب  تبسن  ناناملسم  هدش و  حرطم  نشور  روطب  تایاور  و 

تسین زیاج  ادخ  ریغ  شتسرپ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  صوصخم  لئاضف  تایآ  موس  لصف 

تیبملا ۀلیل  هیآ   1

هراشا

، نآرق رد  تیالو  تایآ  هیآ 207 » هرقب ، هروس   » ِدابِْعلِاب ٌفُوئَر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاـضْرَم  َءاـِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  تیبملا  ۀـلیل  هیآ   1
، راکادـف ناـمیا و  اـب   ) مدرم زا  یـضعب  ِداـبِْعلِاب  ٌفُوئَر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاـضْرَم  َءاـِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  تیبملا  ۀـلیل  هیآ   271 ص :

ادخ يدونشخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناج  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هاگیاج  رد  نتفخ  ماگنه  هب  تیبملا » ۀلیل   » رد مالـسلا  هیلع  یلع  نوچمه 
هیآ 207» هرقب ، هروس  . » تسا نابرهم  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  و  دنشورفیم ؛

ثحب يامنرود 
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مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  لیاضف  تایآ  نیرتمهم  زا  یکی  هدش ، فورعم  تیبملا  ۀلیل  هیآ  هب  هک  هفیرـش ، هیآ  نیا  ثحب  يامنرود 
بش رد  هک  نایعیـش ، لّوا  ماما  ریظنیب  يراکادف  هب  قوف  هیآ  تسا . هدشن  تباث  سک  چیه  يارب  مالـسا  رد  نآ  ریظن  هک  یتلیـضف  دشابیم .

هک یحیـضوت  اب  دراد و  هراشا  دیباوخ ، ترـضح  نآ  رتسب  رد  هنیدـم ، يوس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ترجه  یخیرات 
. دشابیم ترضح  نآ  تیالو  هب  طوبرم  تایآ  هلمج  زا  دمآ  دهاوخ 

لوزن نأش 

. دشابیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  طوبرم  ثحب  دروم  هیآ  هک  دندقتعم  ّتنس ، لها  هعیش و  زا  یناوارف ، نادنمشناد  ءاملع و  لوزن  نأش 
ینعی تسا ؛ هدیـسر  رتاوت  ّدـح  رـس  هب  ناتـساد  نیا  هک  ياهنوگ  هب  دـناهدرک ، لـقن  شیوخ  ياـهباتک  رد  هدرتـسگ  روطب  ار  بلطم  نیا  و 

حرش نیدب  تیبملا  ۀلیل  ناتساد  هصالخ   272 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  درادن . دوجو  نآ  راکنا  يارب  ییاج  هک  هدش  لقن  دایز  يردـقب 
رطخ ساسحا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هیحان  زا  هّکم ، تخـسرس  جوجل و  ناکرـشم  مالـسا و  نانمـشد  هک  یماگنه  تسا :

نیرخآ اب  هلباقم  يارب  كانرطخ  رایـسب  همانرب  هس  دـنتفرگ و  ار  ییاهن  میمـصت  دـشن ، زاسراک  نانآ  رگید  ياههئطوت  اـههشقن و  دـندرک و 
طابترا سک  چیه  اب  ات  مینکفیب  دبا  نادنز  هب  ار  وا  ای  و  میناسرب ، لتق  هب  دیاب  ای  ار  مالـسا  ربمایپ  : » دنتفگ اهنآ  دنتفرگ ؛ رظن  رد  ادـخ  ربمایپ 

نیرتکانرطخ هک  لّوا ، هنیزگ  هرخالاب  هک  دهدیم  ناشن  دهاوش  نئارق و  «« 1 ! » مییامن دیعبت  زاجح  نیمزرس  زا  جراخ  هب  ای  و  دشاب ، هتشادن 
ياهلیبق ره  زا  دنتـساوخ . کـمک  برع  هلیبـق  لـهچ  زا  كاـنرطخ  هئطوت  نیا  ندرک  یلمع  يارب  دـش و  باـختنا  دوب ، هناـگهس  ياـههنیزگ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هناخ  فارطا  دربن ، هدامآ  نز  ریـشمش  لهچ  ماگنه  بش  دش . رـضاح  رهام  نامرهق و  ینز  ریـشمش 
لزنم دراو  بسانم  عقوم  رد  ات  دنتشاد  رظن  ریز  ار  ترضح  نآ  رتسب  يدورو ، رد  ياههنزور  ای  لزنم ، راوید  يالاب  زا  دندرک و  هرـصاحم  ار 

زا تفرگ  میمصت  ربمایپ  درک ؛ هاگآ  نیکرشم  هئطوت  زا  ار  شربمایپ  یحو  کیپ  هلیسو  هب  دنوادخ  دنناسرب ! لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  دنوش و 
، درب رد  هب  ملاس  ناج  یناطیـش  هشقن  كانرطخ و  هئطوت  نیا  زا  هک  نیا  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دوش . جراـخ  هّکم 

هنیدم هب  هک  هّکم ، لامـش  تمـس  هب  هک  نیا  ياج  هب  ینعی  دنک ، تکرح  هنیدم  تهج  فالخ  رب  هک ، نیا  تسخن  دهد : ماجنا  راک  ود  دیاب 
ار وا  دـنناوتن  دـندش  هّکم  زا  ترـضح  نآ  جورخ  هّجوتم  نمـشد  زا  يدارفا  رگا  ات  درک ، تکرح  هّکم  بونج  فرط  هب  دورب ، دوشیم  متخ 

نمشد ات  دمارایب ، وا  رتسب  رد  مالسا  ربمایپ  ياج  هب  یصخش  دیاب  هک ، نیا  مود   273 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دنیامن . ریگتسد  دنبایب و 
مرتسب رد  نم  ياج  هب  بشما  دیاب  وت  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  روظنم  نیدب  ددرگن . هّکم  زا  ترـضح  نآ  جورخ  ربمایپ و  تبیغ  هّجوتم 

هب تفاـی و  دـیهاوخ  تاـجن  مالـسا  نانمـشد  تسد  زا  امـش  اـیآ  مباوخب ، امـش  رتـسب  رد  نم  رگا  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  یباوخب »
، نیمز رد  دنوادخ  هفیلخ  دوجو  تمالس  هنارکـش  هناشن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هلب ، دومرف : ترـضح  «« 1 « ؟ دیـسر دیهاوخ  هنیدم  هب  تمالس 

نیا زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب . مالسا  سّدقم  تعیرش  رد  رکش  هدجس  نیتسخن  نیا  دنیوگیم  دیاسیم . هدجـس  هب  رس 
بونج تمـس  هب  هنیدـم  تهج  فالخ  رب  دـش و  جراخ  هّکم  زا  دـنوادخ  تیانع  فطل و  اب  داهن ، شیوخ  ياج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک 

هب تمالـس  هب  درک و  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  ترـضح ، نآ  نتفای  زا  نمـشد  سأی  زا  سپ  دـیزگ و  اوأم  روث  راغ  رد  دومن و  تکرح  هّکم 
هرطاخمرپ بش  نیا  نامرهق  دوب و  مالسا  يارب  يزاستشونرس  كانرطخ و  ساّسح ، رایسب  بش  تیبملا  ۀلیل  کش  نودب  « 2 . » دیسر هنیدم 

هّکم و هار  نیب  رد  لاعتم  دنوادخ  دنکیم ، تکرح  هنیدم  تمس  هب  ربمایپ  هک  یماگنه  دوبن . مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زج  یـسک 
. دنکیم لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ریظنیب  يراکادف  راثیا و  نأش  رد  ار  ثحب  ّلحم  هیآ  هنیدم 

! تّنس لها  نادنمشناد  تافارتعا 

لها ءاملع  زا  يرایـسب  هکلب  تسین ؛ هعیـش  ياملع  صوصخم  دـش ، رکذ  هصالخ  روطب  هک  یلوزن  نأش  ّتنـس ! لـها  نادنمـشناد  تاـفارتعا 
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« یبوقعی « » 3 « » یبلح « » 2 « » ماشه نبا  « » 1 « » يربط  » هب ناوتیم  هلمج  زا   274 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دـناهدرک . لقن  ار  نآ  زین  ّتنس 
«، 7 « » یکلام غابص  نبا   » و « 6 « » يزوج نبا  ، » ّتنس لها  ياهقف  زا  «، 5 « » دمحا  » و دنتسه ) ّتنس  لها  روهـشم  ناخّروم  زا  یگمه  هک  « ) 4»
رد یلزتعم ، دیدحلا  یبأ  نبا  هغالبلا  جهن  روهشم  حراش  داتـسا  یفاکـسا ،» رفعج  وبأ   » هک تسا  ینخـس  اهنیا  همه  زا  رتبلاج  درک . هراشا 

يور دق  و  ۀّلملا ... ، لهال  طلاخم  ریغ  وا  نونجم  ّالا  هدحجی  و ال  شارفلا ... ، ثیدح  رتاّوتلاب  تبث  دـق  دـیوگیم : وا  تسا . هتفگ  هنیمز  نیا 
شارفلا یلع  تیبملا  ۀلیل  مالسلا  هیلع  ّیلع  یف  تلزنا  هَّللا  تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشی  نم  ساّنلا  نم  و  یلاعت : هَّللا  لوق  ّنا  مهّلک : نورّسفملا 
نیاربانب تسین ؛ راکنا  لباق  هدش و  تباث  رتاوت  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ندیباوخ  ثیدح  « 8»
نارّـسفم مامت  اریز ) ، ) دنکیمن راکنا  ار  یتیاور  نینچ  سک  چیه  درادن ، یترـشاعم  ناناملـسم  اب  هک  یـسک  ای  نونجم ، هناوید و  ناسنا  زج 

. تسا هتـشگ  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  تیبملا ، ۀـلیل  رد  يرْـشَی »...  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   » هفیرـش هیآ  هک  دـنراد  رظن  قاّفتا  میرک  نآرق 
یلع ریظنیب  راثیا  يراکادف و  نأش  رد  تیبملا  ۀـلیل  هیآ  هک  دـنلوقلا  قفّتم  یّنـس ، هعیـش و  زا  ّمعا  یمالـسا ، نادنمـشناد  مامت  هک  نیا  هجیتن 

275 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا *** . هتشگ  لزان  مالسلا  هیلع 

ریسفت حرش و 

! ریظنیب ياهلماعم 

يدونـشخ و ندروآ  تسد  هب  لیـصحت و  يارب  مدرم  زا  یخرب  ِهَّللا -» ِتاـضْرَم  َءاـِغْتبا  ُهَـسْفَن  يرْـشَی  ْنَـم  ِساَّنلا  َنـِم  َو  ! » ریظنیب ياهلماـعم 
نآ و  دـنهدیم ، رارق  شورف  ضرعم  رد  ار  نآ  دـنراذگیم و  هیام  شیوخ  ناـج  زا  تسا ) مهم  ـالاو و  سب  یماـقم  هک   ) دـنوادخ ياـضر 

و یلع ، ناج  ریظنیب  هلماعم  نیا  رد  هلماعم  دروم  يالاک  عاتم و  دوب . مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  تشذـگ ، هک  روط  نامه  صخش ،
. دوب ملاع  راگدورپ  ياضر  يدونشخ و  الاک ، نیا  تمیق  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هدنشورف  و  نایناهج ، همه  قلاخ  دنوادخ  نآ  رادیرخ 

رّوصت نیا  زا  رتالاب  ینابرهم  فطل و  تفأر و  اـیآ  تسا . ناـبرهم  فوئر و  شناگدـنب  هب  تبـسن  لاـعتم  دـنوادخ  ِداـبِْعلِاب -» ٌفُوَءر  ُهَّللا  َو  »
!؟ درخب تمیق  نیرتالاب  هب  ار  یناسنا  ناج  اهناسنا ، هلمج  زا  یتسه ، ناهج  همه  کلام  ِدنوادخ  هک  دوشیم 

دنوادخ اب  هلماعم 

فطل زا  یلاخ  مه  اب  هیآ  هس  نیا  هسیاقم  هک  دراد ، دوجو  میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  اـب  هلماـعم  نوماریپ  هیآ  هس  دـنوادخ  اـب  هلماـعم 
ِهَّللا ِلیبَس  یف  َنُوِلتاُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّناـِب  ْمَُهلاْوما  َو  ْمُهَـسُْفنا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنا  میناوخیم : هبوت  هروس  هیآ 111  رد  لّوا : هیآ  تسین .

َوُه َِکلذ  َو  ِهب  ُْمتْعَیاب  يذَّلا  ُمُکِْعیَِبب  اوُرِْـشبَتْساَف  ِهَّللا  َنِم  هِدْهَِعب  یفْوا  ْنَم  َو  ِنآْرُْقلا  َو  ِلیْجنْالا  َو  ِةاروَّتلا  ِیف  ًاّقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتُْقی  َو  َنُوُلتْقَیَف 
رد هک ): هنوگ  نیا  هب  ( ؛ دشاب اهنآ  يارب  تشهب  شربارب ) رد   ) هک هدرک ، يرادیرخ  ار  ناشلاوما  اهناج و  نانمؤم  زا  دنوادخ  ُمیظَْعلا  ُزْوَْفلا 
هچ و  هدومرف ؛ رکذ  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  هک  وا ، رب  تسا  یّقح  هدعو  نیا  دـنوشیم ؛ هتـشک  دنـشکیم و  دـننکیم ، راکیپ  ادـخ  هار 

! گرزب يزوریپ  نآ  تسا  نیا  و  دیاهدرک ؛ ادخ  اب  هک  يدتسوداد  هب  امش ، رب  داب  تراشب  نونکا  تسا !؟ رترادافو  شدهع  هب  ادخ  زا  یسک 
دروم يالاک  و  دهاجم ، نمؤم و  ناگدنب  هدنـشورف  و  لاعتم ، دـنوادخ  رادـیرخ  گرزب ، هلماعم  نیا  رد   276 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ 

نآرق و  ) ربتعم ینامـسآ  باتک  هس  رد  شزرا  اب  بلاـج و  هلماـعم  نیا  دنـس  و  نیرب ، تشهب  هلماـعم  نمث  تمیق و  و  ناـنمؤم ، ناـج  هلماـعم 
هب دـنکیم و  داـی  گرزب » يزوریپ   » هب نآ  زا  دـنوادخ  هک  تسا  تکرب  اـب  ردـق  نآ  هلماـعم  نیا  تسا . هدیـسر  تبث  هـب  تاروـت ) لـیجنا و 
هب تسوا  دوخ  هب  ّقلعتم  هک  ار  یـسنج  رادـیرخ ، اریز  تسا ؛ گرزب  ياهلماـعم  نینچ  ًاـتقیقح  و  دـیوگیم ! تینهت  کـیربت و  ناگدنـشورف 

: مود هیآ  درادـن !؟ تینهت  کیربت و  و  دوشیمن ، بوسحم  گرزب » يزوریپ  ، » ياهلماعم نینچ  ایآ  درخیم ! هدنـشورف  زا  اهتمیق  نیرتـالاب 
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هناگراهچ تاـیآ  نیا  رد  دـنکیم ، هراـشا  هدومن ، شناگدـنب  اـب  هک  يرگید ، هلماـعم  هب  فص  هروس  ات 13  تایآ 10  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
ِهَّللا ِلـیبَس  یف  َنوُدِـهاُجت  َو  ِهلوُـسَر  َو  ِهَّللاـِب  َنوـُنِمُْؤت  ٍمیلا * ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکیْجُنت  ٍةَراـِجت  یَلَع  ْمُکُّلُدا  ْلَـه  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیا  اـی  میناوـخیم :
یف ٍۀَبِّیَط  َنِکاسَم  َو  ُراْهنْالا  اَِهتَْحت  ْنِم  يرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُْکلِخْدـُی  َو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َنوُمَْلعَت * ُْمْتنُک  ْنا  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکِـسُْفنا  َو  ْمُِکلاْومِاب 

ار امش  ایآ  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  َنینِمْؤُْملا  ِرَِّشب  َو  ٌبیرَق  ٌْحتَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌرْـصَن  اهَنوُّبُِحت  يَرْخا  َو  ُمیظَْعلا * ُزوَْفلا  َِکلذ  ٍنْدَع  ِتاَّنَج 
ناتیاهناج لاوما و  اب  دیروایب و  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  دـشخبیم !؟ ییاهر  كاندرد  باذـع  زا  ار  امـش  هک  منک  ییامنهار  یتراجت  هب 

رد ار  امـش  دـشخبیم و  ار  ناـتناهانگ  دـینک ) نینچ  رگا  ! ) دـینادب رگا  تسا  رتـهب  زیچ ) ره  زا   ) امـش يارب  نـیا  دـینک ؛ داـهج  ادـخ  هار  رد 
و دهدیم ؛ ياج  نادیواج  تشهب  رد  هزیکاپ  ياهنکـسم  رد  تسا و  يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  دنکیم  لخاد  تشهب  زا  ییاهغاب 
و تسا ؛ کیدزن  يزوریپ  دنوادخ و  ِيرای  نآ  و  دشخبیم ، امـش  هب  دیراد  تسود  ار  نآ  هک  يرگید  تمعن )  ) و تسا ! میظع  يزوریپ  نیا 

يالاک عاتم و  و  نابرهم ، دـنوادخ  رادـیرخ  و  نانمؤم ، هدنـشورف  زین  دوسرپ  هلماعم  نیا  رد  هد ! تراشب  گرزب ) يزوریپ  نیا  هب   ) ار نانمؤم 
يزوریپ یتشهب ، هزیکاپ  ياهنکـسم  تشهب ، هب  نتفر  ناهانگ ، شزرمآ  هلماـعم  نمث  تمیق و  و  ناـمیا ، اـب  ياـهناسنا  ناـج  هلماـعم  دروم 
يزوریپ هب  زین  گرزب  هلماعم  نیا  زا  لاـعتم  دـنوادخ  دـشابیم . هّکم )  277 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  حـتف   ) دـنوادخ يرای  کـیدزن و 

نآ حرش  هک  تسا  هرقب  هروس  هیآ 107  موس : هیآ  تسا . هتفگ  تینهت  کیربت و  تداعـس  اب  نارادیرخ  هب  ار  نآ  تسا و  هدرک  ریبعت  میظع 
هلماعم دروم  يالاک  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هدنـشورف  دنوادخ و  زین  هلماعم  نیا  رد  رادـیرخ  میتفگ  هک  روط  نامه  و  تشذـگ .

. دشابیم لاعتم  دنوادخ  يدونشخ  تیاضر و  هلماعم  نمث  اهب و  مالسلا و  هیلع  یلع  ناج 

رگیدکی اب  هلماعم  هس  نیا  هسیاقم 

لثم یتاهج  زا  تشذـگ ، نآ  حرـش  و  هدـمآ ، هرقب  فص و  هبوت ، ياههروس  تایآ  رد  هک  ياهلماعم  هس  رگیدـکی  اب  هلماعم  هس  نیا  هسیاقم 
اّما تسا ، نانمؤم  ناج  هلماعم  دروم  سنج  عاتم و  نانمؤم و  هدنـشورف  دنوادخ و  هلماعم  هس  ره  رد  رادیرخ  هک  نیا  لثم  دنتـسه ؛ رگیدکی 

هلماعم رد  دنکیم و  يرادیرخ  تشهب  لباقم  رد  ار  نانمؤم  ناج  هلماعم  کی  رد  دنوادخ  تسا ؛ توافتم  هدـش  هضرع  سنج  ءاهب  تمیق و 
؛ دیامنیم همیمض  زین  ار  يویند  ياهيزوریپ  ناهانگ و  شزرمآ  یتشهب و  ياههناخ  نیرب ، تشهب  رب  هوالع  دربیم و  رتالاب  ار  تمیق  رگید 

يدونـشخ نامه  هک  نمث ، نیرتشزرااب  تمیق و  نیرتـالاب  تسا ، هدـمآ  تیبملا ) ۀـلیل  هیآ   ) ثحب ّلـحم  هیآ  رد  هک  موس ، هلماـعم  رد  یلو 
بلاج تسین . هسیاقم  لباق  نآ  دننام  تشهب و  اب  دنوادخ  يدونـشخ  تیاضر و  هک  تسا  نشور  و  تسا ، هدـش  حرطم  دـشابیم ، دـنوادخ 
باطخ هک  میناوخیم  ترضح  نآ  رابرهگ  تاملک  رد  تهج  نیدب  تسا ، رتراگزاس  مالـسلا  هیلع  یلع  هیحور  اب  اهب » نمث و   » نیا هک  نیا 

هنوگنامه متخادرپن . وت  شتـسرپ  هب  شتآ  فوخ  زا  یلو  تسا ، كاندرد  ًاعقاو  وت  مّنهج  شتآ  ایادخ ! دنکیم : ضرع  لاعتم  دـنوادخ  هب 
شتـسرپ تدابع و  هتـسیاش  ار  وت  نوچ  هکلب  مدیتسرپن ، ار  وت  نآ  عمط  هب  یلو  تسا ، شزرارپ  باّذج و  ًاتقیقح  شیاهتمعن  تشهب و  هک 

278 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  « 1 ! » مدرک تدابع  ار  وت  تدوخ  قشع  هب  طقف  متفای ،

! رگید ياهسیاقم 

رـضاح تبغر  لیم و  لامک  اب  درکیم ، دـیدهت  تیبملا  ۀـلیل  رد  ار  شناج  هک  یگرزب  رطخ  مغر  یلع  مالـسلا  هیلع  یلع  رگید ! ياهسیاـقم 
هناخ هب  نمشد  هک  ناهاگحبص  دادن . هار  دوخ  هب  ياهمهاو  سرت و  چیه  دمارایب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رتسب  رد  دش 

، دنیبیم بآ  رب  شقن  ار  دوخ  هشقن  دباییم و  ترضح  نآ  رتسب  رد  ار  یلع  دوشیم و  روهلمح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
هک ابیز ، رایسب  یتالمج  شربمایپ ، بتکم و  شیوخ و  زا  عافد  هب  خساپ و  رد  ترـضح  نآ  دیوگیم ، ناوج » یلع   » هب زیمآنیهوت  ياهلمج 

نآرق رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتایآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 185زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


ثحابم رد  وگوتفگ  نیا  حرش  هک  دیامرفیم  نایب  دنکیم ، ترضح  نآ  هداعلاقوف  تردق  تّوق و  و  درخ ، لقع و  تعاجش ، زا  تیاکح 
هانپ روث  راغ  رد  هدـش و  جراخ  رطخ  نوناک  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  هک  رکب  وبأ  اّما  دـمآ . دـهاوخ  هَّللا  ءاش  نا  هدـنیآ 

، دندوب هدش  جراخ  هّکم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بیقعت  رد  هک  ار ، مالـسا  نانمـشد  ياپ  يادص  هک  یماگنه  هب  تسا  هتفرگ 
سرت و قمع  شاهرهچ  هب  یهاگن  اب  ناوتیم  یتحار  هب  هک  ياهنوگ  هب  دریگیمارف  ار  شدوجو  رـسارس  سرت  دزاـبیم و  گـنر  دونـشیم ،

ناوخب دوخ  وت  دوش . هتساک  شتشحو  زا  يرادقم  ات  دهدیم  شايرادلد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اذهل  درک ! كرد  ار  شتشحو 
! لمجم نیا  زا  لّصفم  ثیدح 

تیبملا ۀلیل  هیآ  رد  ریبعت  تفارظ 

نیا تسا و  هدـش  ٍةَراِجت » یلَع  ْمُکُّلُدا  ْلَـه   » و يرَتْشا » َهَّللا  َّنا   » هب ریبعت  فص »  » و هبوت »  » هروس تاـیآ  رد  تیبملا  ۀـلیل  هیآ  رد  ریبعت  تفارظ 
ناشیالاک عاتم و  شورف  هب  قیوشت  ار  ناگدنـشورف  تسا ، رادـیرخ  تـالماعم  نیا  رد  هک  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  تسا  ینعم  نیدـب  تاریبعت 

دوخ هدنـشورف  هک  تسا  نآ  هلمج  نیا  ياـنعم  و  تسا ، هدـش  ُهَسْفَن » يرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   » هب ریبعت  تیبـملا  ۀـلیل  هیآ  رد  یلو  دـنکیم ؛
تاـیآ تسا ؛ رتشیب  تیبملا  ۀـلیل  هیآ  ریبعت  تفاـطل  تسا  نشور  دـیامنیم و  شیوخ  يـالاک  شورف  هضرع و  هب  مادـقا  دوشیم و  مدقـشیپ 

لباق دـهدیم ، رارق  شورف  ضرعم  رد  ار  نآ  دراذـگیم و  صـالخا  قبط  رد  ار  شناـج  دوخ  هک  یـسک  اریز   279 ص : نآرق ، رد  تیـالو 
رایـسب زین  یلمع  نینچ  کش  نودب  هک  دـنچ  ره  تسین ، دوشیم  راک  نیا  هب  رـضاح  رادـیرخ  تساوخرد  قیوشت و  اب  هک  یـسک  اب  هسیاقم 

نیا رب  رداق  مدرم  زا  یضعب  اهنت  ینعی  دوشیم ، عورش  ِساَّنلا » َنِم  َو   » هّیضیعبت ْنِم »  » هملک اب  ثحب  ّلحم  هیآ  نیا ، رب  هوالع  تسا . دنمشزرا 
هبنج هدـش ، حرطم  نآ  رد  خزود  زا  تاجن  ای  تشهب  اب  ناـج  هلماـعم  هلأـسم  هک  رگید ، هیآ  ود  رد  هک  یلاـح  رد  دنتـسه ؛ هداـعلاقوف  راـک 

(. َنینِمْؤُْملا َنِم  يرَتْشا   ) دراد یناگمه  یمومع و 

لبق تایآ  اب  تیبملا  ۀلیل  هیآ  طابترا 

رد مالسلا  هیلع  یلع  راک  تمظع  مینک ، هعلاطم  ّتقد  هب  ار  تیبملا  ۀلیل  هیآ  زا  لبق  هناگهس  تایآ  رگا  لبق  تایآ  اب  تیبملا  ۀلیل  هیآ  طابترا 
هّجوت تایآ  نیا  هب  دوشیم ؛ رتنشور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  رد  ترـضح  نآ  عیفر  هاگیاج  و  هرطاـخمرپ ، بش  نآ 

دننیبیم ار  وت  یتقو  هک  دنتسه  زابنابز  رهاظ و  شوخ  يردقب  نیقفانم  زا  یـضعب  اْینُّدلا -» ِةایَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  : » دینک
يرگید زیچ  اهنآ  نطاب  هک  یلاح  رد  درادیماو ، باجعا  هب  ار  وت  اهنآ  هبذاجرپ  هدـنبیرف و  نانخـس  و  دـننکیم ، تدارا  ّتبحم و  راـهظا 

اهنآ دنچ  ره  تسا ، هاگآ  رهاظ  شوخ  سولپاچ و  ناقفانم  نیا  نطاب  زا  دنوادخ  ِماَصِْخلا -» َُّدلا  َوُه  َو  ِهْبلَق  ِیف  ام  یَلَع  َهَّللا  ُدِهُْـشی  َو  . » تسا
تایآ نیا  دنتسه . مالسا  نانمشد  « 1  » نیرتتخـسرس قفانم  رهاظ  شوخ  دارفا  نیا  دنریگیم ، هاوگ  دنراد  لد  رد  هچنآ  رب  مه  ار  دـنوادخ 

يو يرهاظ  ياهدروخرب  دوب ، رهاظشوخ  دروخربشوخ و  نایبشوخ و  ناگهرهچود  ناقفانم و  زا  هک  دراد  هراـشا  قیرـش » نب  سنْخا   » هب
تسپ و یناـسنا  یلو  درکیم ، يوقت  ناـمیا و  سّدـقت و  هب  رهاـظت  وا  درکیم ، بذـج  دوخ  هب  ار  ياهدـننیب  ره  هک  دوـب  بساـنتم  يردـقب 
قافن و لیلد  دـعب  هیآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  «. 2  » تشادـن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ادـخ و  هب  يداقتعا  ًابلق  دوب و  ناـمیایب 
َو َثْرَْحلا  َِکلُْهی  َو  اهیف  َدِسُْفِیل  ِضْرْالا  ِیف  یعَـس  ّیلََوت  اذا  َو  : » دـنکیم نایب  نینچ   280 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ار  سنخا »  » ینمـشد

وت دزن  زا  دـننادرگیمرب و  يور  هک  یماگنه  هک  تسا  نیا  نیقفانم  ریاس  سنخا و  ییورود  قافن و  هناشن  َداـسَْفلا -» ُّبُِحی  ـال  ُهَّللا  َو  َلْـسَّنلا 
داسف دنوادخ  دننادیم  هک  نیا  اب  دنزاسیم ؛ دوبان  ار  نایاپراهچ  اهتعارز و  دننکیم و  شـشوک  نیمز  رد  داسف  هار  رد  دـنوشیم ، جراخ 

تموکح و هب  یتقو  يدارفا  نینچ  ینعی ، دشاب ؛ تموکح  تیالو و  يانعم  هب  ّیلوت »  » هملک هک  دراد  مه  لامتحا  هّتبلا  « 1 . » درادن تسود  ار 
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دوبان ار  نایاپراهچ  هدومن و  ناریو  ار  اهتعارز  دنـشاپیم ؛ داـسف  مخت  اـج  همه  رد  دـنوشیم و  ضرـالا  یف  دـسفم  دـنبای ، تسد  تردـق 
نآ ناناملسم  ياهتعارز  درک ؛ يراکبارخ  داسفإ و  هب  عورش  اجنآ  رد  دش ، ناناملـسم  قطانم  زا  ياهقطنم  دراو  قفانم  سنخا » . » دنیامنیم

عورش دیسریم ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تمدخ  هک  یتقو  یلو  « 2 . » تخاس دوبان  ار  ناـشتاناویح  درب و  نیب  زا  ار  هقطنم 
نیا هب  هک  یماگنه  ُداهِْملا -» َْسِئَبل  َو  ُمَّنَهَج  ُُهبْـسَحَف  ِْمثْالِاب  ُةَّزِْعلا  ُْهتَذَـخا  َهَّللا  ِقَّتا  َُهل  َلیق  اذا  َو  . » دومنیم يزاـبنابز  یـسولپاچ و  ّقلمت و  هب 

هب رما  ار  اهنآ  یـصخش  هصالخ  دینکن و  هدولآ  یناسنا  ّدـض  لامعا  نیا  هب  ار  دوخ  دیـسرتب و  ادـخ  زا  هک  دـشیم  هداد  رّکذـت  قفانم  دارفا 
اهنآ بّصعت ، ّربکت و  یهاوخدوخ و  دـشیم و  رتشیب  اهنآ  تجاجل  هکلب  دـندادیمن ، ارف  شوگ  اهنت  هن  درکیم ، رکنم  زا  یهن  فورعم و 
تیالو تایآ  مّنهج  دنکیم و  تیافک  مّنهج  یـصاخشا  نینچ  يارب  هک  تسا  نشور  و  تشادیماو . ناشناهانگ  رب  يراشفاپ  رارکت و  هب  ار 

مالـسا و نانمـشد  نیرتتخـسرس  زا  نشور  يریوـصت  هیآ  هس  نیا  رد  هک ، نیا  هصـالخ  تـسا . یهاـگیاج  دـب  هـچ   281 ص : نآرق ، رد 
زا نخـس  تیبملا  ۀلیل  هیآ  رد  دب  ال  میراذگیم ، تیبملا  ۀلیل  هیآ  رانک  رد  ار  هناگهس  تایآ  نیا  هک  یماگنه  دش ، هئارا  اهناسنا  نیرتروفنم 

هرابرد تیبملا  ۀلیل  هیآ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نیاربانب  دشابیم ، ناناملـسم  مالـسا و  هب  تبـسن  نامیا  اب  دارفا  نیرتدنمهقالع  نیرتبوبحم و 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دزن  رد  دارفا  نیرتبوبحم  هداهن ، صالخا  قبط  رب  ارجام  نیا  رد  ار  شیوخ  ناج  هدش و  لزان  وا 

لئاسم هن  تسا ، دـنوادخ  هب  اهنآ  قشع  نامیا و  ساسا  رب  دارفا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هقـالع  کـش  نودـب  و  تسا . هدوب 
. رگید

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  اب  تیبملا  ۀلیل  هیآ  طابترا 

هیلع یلع  ترـضح  تفالخ  تیالو و  اب  یطابترا  هچ  هفیرـش  هیآ  نیا  لاؤس : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  اب  تیبملا  ۀـلیل  هیآ  طاـبترا 
بلاط یبأ  نب  یلع  نأش  رد  قوف  هیآ  هک  دنریذپب  ّتنس  لها  ضرف  رب  رگید ، ریبعت  هب  دراد ؟ نیملـسم  ماما  هفیلخ و  نیلّوا  ناونع  هب  مالـسلا 

هیلع مالسا  ربمایپ  لصفالب  نیشناج  مالسلا  هیلع  یلع  هک  درک  تباث  هیآ ، نیا  هلیسو  هب  ناوتیم  هنوگچ  یلو  تسا ، هدش  لزان  مالـسلا  هیلع 
ناگدنب نیرتصلاخ  نیرترگراثیا و  نیرتعاجش ، نیرتراکادف ، مالسلا  هیلع  یلع  هک  دش  نشور  هتشذگ  ياهثحب  زا  خساپ : تسا ؟ مالسلا 

هللا یلـص  ربمایپ  زا  سپ  هفیلخ  ماما و  هک  مینادیم  رگید  يوس  زا  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  دعب  ناّنم  دـنوادخ 
تفالخ تماما و  هلأسم  رگا  نیاربانب ، دشاب . ناناملـسم  درف  نیرترگراثیا  و  نیرتراکادف ، نیرتعاجـش ، نیرتهاگآ ، دـیاب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هک مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو  اب  دنک ، بصن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  نوچمه  ار  ربمایپ  هفیلخ  دنوادخ  ینعی  دشاب ، یباصتنا 
هلأسم نیا  رگا  و  دوش . باختنا  بوصنم  نیشناج  ناونع  هب  يرگید  صخش  هک  دهدیمن  هزاجا  دنوادخ  تمکح  تسا  قوف  طیارـش  دجاو 

تساراد ار  قوف  تافص  هک  یصخش  دوجو  اب  هک  دنکیم  ءاضتقا  لقع  دنتـسه ) دقتعم  ّتنـس  لها  ناردارب  هک  هنوگ  نامه   ) دشاب یباختنا 
تیالو تایآ  تسا . عرـش  لقع و  فالخ  رب  تشذگ ، هچنآ  هب  هّجوت  اب  مالـسلا ، هیلع  یلع  ریغ  باختنا  نیاربانب ، میورن ؛ نارگید  غارـس  هب 

282 ص : نآرق ، رد 

! ساسایب ياهداریا  یخرب  خساپ 

هراشا

یخرب دراد ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تماما  تفالخ و  هلأسم  اب  هفیرش  هیآ  هک  یطابترا  تهج  هب  دیاش  ساسایب ! ياهداریا  یخرب  خساپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  لصفالب  ینیشناج  يارب  هیآ  نیا  هب  ناوتن  ات  دنیامن ، جراخ  یلصا  ریـسم  زا  ار  هفیرـش  هیآ  دناهدرک  شالت 
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. مینکیم نایب  ار  نآ  خساپ  میزادرپیم و  ساسایب  تاهبش  اهداریا و  نیا  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  درک . لالدتسا  ملس  و 

! تسا فورعم  هب  نیرمآ  هب  طوبرم  تیبملا  ۀلیل  هیآ  . 1

لقن ّتنـس  لها  زا  یلـسرم  تیاور  هعیـش ، روهـشم  رّـسفم  یـسربط ، هماـّلع  موحرم  تسا ! فورعم  هب  نیرمآ  هب  طوبرم  تیبملا  ۀـلیل  هیآ  . 1
«1 . » دـناهدش هتـشک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  یناسک  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  تیاور  نیا  قبط  هک  دـنکیم 

دهدیم ناشن  تیبملا  ۀلیل  هیآ  قایس  خساپ : درادن . مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  تماما  تفالخ و  هب  یطابترا  ثحب  ّلحم  هیآ  نیاربانب ،
هیآ ِرظن  ِدروم  ِدرف  یگرزب  رطخ  تشذـگ  هک  یحیـضوت  قـبط  اریز  تسین ؛ رکنم  زا  نیهاـن  فورعم و  هب  نیرمآ  دروـم  رد  روکذـم  هیآ  هک 

نیهان فورعم و  هب  نیرمآ  دروم  رد  رتمک  يرطخ  نینچ  و  ناـج ، نداد  تسد  زا  گرم و  ّدـح  رـس  رد  يرطخ  دـنکیم ؛ دـیدهت  ار  هفیرش 
نع نیهان  فورعم و  هب  نیرمآ  هب  طوبرم  روکذم  هیآ  هک  دوشیم  هدافتسا  هفیرش  هیآ  قایـس  هظحالم  زا  نیاربانب ، دراد . دوجو  رکنملا  نع 

. دشابیمن تّجح  تسا و  هلسرم  قوف  تیاور  هک  نیا  رب  هوالع  تسین ؛ رکنملا 

! تسا رذ  وبا  دروم  رد  ثحب  دروم  هیآ  . 2

تیالو تایآ  ماقمالاو  دنمجرا و  یباحص  «، 2  » يرافغ رذ  وبا  دروم  رد  هیآ  نیا  دندقتعم  یخرب  تسا ! رذ  وبا  دروم  رد  ثحب  دروم  هیآ  . 2
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تفالخ  تیالو و  هلأسم  اب  یطابترا  و  هدش ، لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ   283 ص : نآرق ، رد 

مالسا ربمایپ  رـصع  رد  يرافغ  رذ  وبا  یگدنز  رد  خیرات - تداهـش  هب  ام - اریز  تسین ؛ ّتیعقاو  هب  نورقم  زین  داقتعا  نیا  خساپ : « 1 . » درادن
هیآ نیا  هک  درک  رواب  ناوتیمن  نیاربانب ، میرادن ؛ غارـس  دشاب  هدرک  دـیدهت  ار  رذ  وبا  ناج  هک  مهم  ياهثداح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هیلع و هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ًاصوصخم  يرافغ ، رذ  وبا  تامدخ  ّتیـصخش و  دنچ  ره  دـشاب ؛ هدـش  لزان  وا  هرابرد  هفیرش 
. تسا راکشآ  نشور و  همه  رب  ناقفخ ، توکس و  خلت  رصع  رد  ملس و  هلآ و 

! تسا راصنا  نارجاهم و  همه  هرابرد  هیآ  نیا  . 3

. تسا راصنا  نیرجاهم و  مامت  هب  طوبرم  تیبملا  ۀلیل  هفیرـش  هیآ  : » دناهتفگ رگید  ياهّدع  تسا ! راصنا  نارجاهم و  همه  هرابرد  هیآ  نیا  . 3
؛ دنتسه هیآ  نیا  لومـشم  دنتـشاد ، دوجو  قوف  هیآ  لوزن  ماگنه  هب  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  ناناملـسم  مامت  ینعی  «« 2»

اریز تسا ؛ نشور  رایسب  نخس  نیا  نالطب  خساپ : درادن . مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نبا  یلع  ترـضح  هب  صاصتخا  ثحب  ّلحم  هیآ  نیاربانب ،
نیاربانب دنکیم ؛ یفن  ناناملسم  همه  هب  تبسن  ار  هیآ  لومش  دهدیم و  ناناملسم  زا  یضعب  هب  صاصتخا  ار  راختفا  نیا  ًاحیرص  هفیرش  هیآ 

. دنتسه تیبملا  ۀلیل  هیآ  لومشم  راصنا  نیرجاهم و  همه  هک  درک  اعّدا  ناوتیمن 

؟ هن ای  دنامیم ، هدنز  تسنادیم  مالسلا  هیلع  یلع  . 4

ترـضح نآ  اـیآ  تشاد ؟ عـالّطا  راـک  تبقاـع  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  اـیآ  لاؤـس : هن ؟ اـی  دـنامیم ، هدـنز  تـسنادیم  مالـسلا  هـیلع  یلع  . 4
دنهاوـخن ار  وا  نیکرـشم  تسنادیم  رگا  تسنادیمن ؟ اـی  دـنامیم ، هدـنز  دربیم و  رد  هب  ملاـس  ناـج  گرزب  رطخ  نیا  زا  هک  تـسنادیم 
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يراختفا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتسب  رد  شندیباوخ   284 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دنام ، دهاوخ  هدنز  تیاهن  رد  تشک و 
بیغ ملع  ناماما  هک : نیا  نآ  دراد و  يرگید  لکـشم  یلو  تسا ، یگرزب  راختفا  راـک  نیا  تسنادیمن ، رگا  دوشیمن و  بوسحم  وا  يارب 

زا یخرب  حیرـصت  گرزب و  نادنمـشناد  تاقیقحت  قباـطم  خـساپ : تسا ؟ هتـشادن  عـالّطا  راـک  نیا  تبقاـع  زا  ترـضح  نآ  روطچ  دـنراد ،
ار هچنآ  دنتسنادیم و  دندرکیم  هدارا  ار  هچ  ره  ینعی  تسا ؛ هدوب  يدارا  مولع  هدنیآ ، بیغ و  هب  تبسن  مالسلا  مهیلع  هّمئأ  مولع  تایاور ،

رطخ لامتحا  تهج  نیدب  تسا ، هتشادن  راک  تبقاع  نتـسناد  يارب  ياهدارا  هثداح  نیا  رد  تسا  نکمم  « 1 . » دنتسنادیمن دندرکیمن  هدارا 
يارب گرزب  سب  يراختفا  قوف  هثداح  نیاربانب  تسا ، هدش  گرزب  راثیا  يراکادف و  نیا  هب  رضاح  لاح  نیع  رد  هدوب و  ترـضح  نهذ  رد 

هک یتالاؤس  تالاکـشا و  تاهبـش و  زا  يرایـسب  هتکن ، نیا  هب  هّجوت  درادـن . مالـسلا  مهیلع  هّمئا  بیغ  ملع  اب  یتاـفانم  هدوب و  ترـضح  نآ 
هک درکن  هدارا  يدارا ، ملع  قبط  مالسلا  هیلع  یلع  : » دیتفگ امش  لاؤس : دنکیم . لح  ار  تسا  حرطم  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  بیغ  ملع  نوماریپ 

رتسب رد  ترضح  نآ  ندیباوخ  تهج  نیدب  تسا . هتشاد  دوجو  ترـضح  نآ  يارب  رطخ  لامتحا  نیاربانب ، دوشیم ؛ هچ  شتـشونرس  دنادب 
نآ : » هدمآ تایاور  یخرب  رد  هچنآ  قبط  هک  یلاح  رد  دوشیم » بوسحم  ناشیا  يارب  یگرزب  تلیـضف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

یتمالـس ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ثیدح  نیا  قبط  دسریمن و  وا  هب  ياهمدـص  هثداح  نیا  رد  هک  تشاد  عالّطا  ترـضح 
نیا زا  ناوتیم  خساپ : دوشیم ؟ بوسحم  ترـضح  نآ  يارب  یتلیـضف  تیبملا  ۀـلیل  هیآ  هنوگچ  نیاربانب ، « 2 .« » دندومرف نیمـضت  ار  ناشیا 

لسرم تروص  هب  ار  ثیدح  نیا  ینیما  هماّلع  موحرم  درادن . يدنس  تسا و  هلـسرم  ثیدح  نیا  فلا : تفگ : خساپ  تروص  ود  هب  لاکـشا 
ب: « 1 . » درک هیکت  دامتعا و  نآ  هب   285 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ناوتیمن  درادن  يدنس  نوچ  و  « 3  » تسا هدرک  لقن  یبلعث  ریسفت  زا 

تاـیآ فلاـخم  تیاور  نآ  هک  نیا  رگید  دـشاب ، ربتعم  تیاور  نآ  دنـس  هک  نیا  تسخن  تسا ؛ مزـال  طرـش  هس  یتیاور  ره  شریذـپ  يارب 
لوبق لباق  دنس  رظن  زا  هک  نیا  رب  هوالع  روبزم  تیاور  دشاب . لوبق  لباق  نید  ءاملع  نادنمشناد و  رظن  زا  هک  نآ  موس  و  دشابن ، دیجم  نآرق 

تمظع و اب  راک  کی  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  راک  زا  تیبملا  ۀلیل  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  اریز  دشابیم ! زین  دیجم  نآرق  فلاخم  تسین ،
رما کی  درادـن و  یتمظع  مالـسلا  هیلع  یلع  راک  دـشاب ، هتـشاد  رابتعا  قوف  تیاور  رگا  هک  یتروص  رد  دـنکیم ، ریبعت  دـنوادخ  اب  هلماعم 
مک راک  نآ ، هلیسو  هب  دز و  هیکت  تسا  دیجم  نآرق  تایآ  زا  یکی  اب  فلاخم  هک  یتیاور  نینچ  هب  ناوتیمن  نیاربانب  دوشیم ، یّقلت  يداع 

(. دییامرف ّتقد   ) درب لاؤس  ریز  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تمظع  اب  ریظن و 

؟ دناهدوب یناسک  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بطاخم  . 5

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  یماگنه  : » دندقتعم یخرب  لاؤس : دناهدوب ؟ یناسک  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بطاخم  . 5
نیا رد  تسا  رضاح  امش  زا  کی  مادک  دومرف : شباحصا  هب  باطخ  دراذگب ، شرتسب  رد  شیوخ  ياج  هب  ار  یصخش  تشاد  دصق  ملـس  و 
نیا نتفریذـپ  يارب  ار  شیوخ  یگداـمآ  تفگن و  خـساپ  بلاـط  یبأ  نب  یلع  زج  سکچـیه  یلو  دـمارایب ؟ نم  رتسب  رد  كاـنرطخ )  ) بش

مالسلا هیلع  یلع  اب  طقف  دروم  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  نیا  ای  دراد ، تّحص  بلطم  نیا  ایآ  دومنن ». مالعا  رطخ 
همه اـب  ار  عوضوم  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح  هک  میاهدـیدن  ربـتعم  ياـهباتک  رد  اـم  خـساپ : تفگ ؟ نخس 
نیا رگا  اریز  تسین ؛ راـگزاس   286 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  مه  لقع  اـب  بلطم  نیا  هک  نیا  رب  هوـالع  دراذـگب ، ناـیم  رد  شباحـصا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هشقن  زا  مالسا  نانمشد  دشیم و  رشتنم  هرخالاب  دیسریم ، ترضح  نآ  باحصا  مامت  عالّطا  هب  بلطم 
و هدوب ، هنایفخم  يّرـس و  اًـلماک  هشقن  حرط و  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  تهج  نیدـب  دنتـشگیم ، نآ  يارجا  عناـم  دـندشیم و  هاـگآ  ملس 

. دندوب عالّطایب  نآ  زا  ناناملسم  مومع  رگید ، رفن  دنچ  مالسلا و  هیلع  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  هتشذگ 

یلیمکت ثحابم 
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مالسلا هیلع  یلع  يراکادف  فیصوت  رد  تباث  نب  ناّسح  راعشا  . 1

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رصاعم  يارعش  زا  « 1  » تباث نب  ناّسح  مالسلا  هیلع  یلع  يراکادف  فیصوت  رد  تباث  نب  ناّسح  راعشا  . 1
، هدورـس مخ  ریدـغ  یخیرات  ّمهم و  هثداح  فصو  رد  ار  راعـشا  نیرتیلاع  تشاد و  ربماـیپ  یعقاو  نیـشناج  هب  ياهژیو  هقـالع  هک  ملـس ، و 

زغن راعشا  زا  یتمسق  تسا . تیبملا  ۀلیل  نوماریپ  نآ  زا  یتمسق  هک  هتفگ  مالسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا ، ریما  لیاضف  دروم  رد  یفلتخم  راعـشا 
ِشاِرف یلَع  َتاب  َناک  ْنَم  ًارارْسإ  هِسْفَن  یف  اهَّرَـسا  َو  ًاعِکار  َقَّدَصَت  هِمَتاِخب  اذ  ْنَم  تسا : ریز  حرـش  هب  برع  تسد  هریچ  رعاش  نیا  يابیز  و 

: همجرت  287 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ًارازَغ  َنیُلت  ٍتایآ  ِعِْست  یف  ًانِمُْؤم  َیّمُـس  ِنآْرُْقلا  ِیف  َناـک  ْنَم  اراـْغلا  ُّمُؤَی  يرْـسا  ٌدَّمَُحم  َو  ٍدَّمَُحم 
، دهدب يدـنمزاین  یـصخش  هب  ناناملـسم  ریاس  مشچ  زا  رود  هب  هنایفخم و  تروص  هب  زامن  عوکر  لاح  رد  ار  يرتشگنا  تسناوت  یـسک  هچ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتسب  رب  تیبملا ، ۀـلیل  یخیرات ، بش  نآ  رد  هک  دوب  یـسک  هچ  دومن ؟ راکـشآ  ار  وا  قافنا  نیا  دـنوادخ  یلو 
هچ تشاد ؟ ار  روث  راغ  دصق  دوب و  نانآ  هرصاحم  رد  نمشد و  لاگنچ  ریسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دیباوخ ، ملس 

ردـق نآ  تیبملا  ۀـلیل  هثداح  هک  نیا  هصـالخ  « 2 « ؟ تسا هدـش  داـی  یقیقح  نمؤم  ناوـنع  هب  يو  زا  « 1  » نآرق هیآ  ُهن  رد  هک  تـسا  یـسک 
. تسا هدش  سکعنم  مه  برع  يارعش  راعشا  رد  هک  هدوب ، فورعم  روهشم و 

! هرطاخمرپ بش  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماجنارس  . 2

ربمایپ هناخ  هب  ماگنه  بش  دنتشاد  دصق  ناشیاهورین  رارقتسا  زا  سپ  مالسا  نانمشد  هرطاخمرپ ! بش  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماجنارـس  . 2
عنام بهل ) وبأ  ای  لهج ، وبأ   ) نیکرشم نارـس  زا  یکی  یلو  دنزاس ، یلمع  ار  شیوخ  موش  هشقن  دننک و  هلمح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نیدب « 3 !« » دنرادن یهانگ  هک  اهنآ  دنوشیم ، هدزتشحو  هناخ  نورد  ياههّچب  اهنز و  اریز  دینکن ، هلمح  هنابـش  : » تفگ دـش و  راک  نیا 
ربمایپ نتـشک  دصق  هب  ماگنه  حبـص  دنزاس ، یلمع  ار  شیوخ  هشقن  ناهاگحبـص  دـنتفرگ  میمـصت  اهنآ  داتفا ، ریخأت  هب  هلمح  نامز  تهج 

اهنآ هک  نیا  زا  لبق  مالسلا  هیلع  یلع  دندروآ ،  288 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  موجه  ترضح  نآ  لزنم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رتسب رد  یلع  ندید  زا  هک  ناکرشم  دیهاوخیم ؟ هچ  دز : دایرف  تساخرب و  ياج  زا  دنسرب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باوختخر  هب 
رگم دومرف : ترضح  تساجک ؟ وا  میتسه ، دّمحم  لابند  هب  یلع ! ای  دنتفگ : دندوب ، هدش  توهبم  تام و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

اهر ار  وا  ای  دنشکب ، ار  یلع  ایآ  دش ، نادرگرس  ّریحتم و  ارجام  نیا  زا  نمشد  دیریگیم ؟ نم  زا  ار  شغارـس  هک  دیدوب  هدرپس  نم  هب  ار  وا 
! تسا هدـیناباوخ  شرتسب  رد  ار  وا  شیوخ  ناج  ظفح  يارب  هداد و  بیرف  ار  وا  دّـمحم  دـینک ، اـهر  ار  ناوج  نیا  تفگ : لـهج  وبأ  دـننک ؟
دوب و ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  شبوبحم  هب  نیهوت  مه  هک  دینـش ، ار  زیمآنیهوت  هلمج  نیا  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع 

ِعیمَج یلَع  َمُِّسق  َْول  ام  ِلـْقَْعلا  َنِم  یناـطْعا  ْدَـق  لـْهَج ! اـبَأ  اـی  اذـه  ُلوُقَت  یلا  دومرف : تعاجـش  تأرج و  تیاـهن  رد  شدوخ ، هب  نیهوت  مه 
َمُِّسق َْول  ام  ِۀَـعاجُّشلا  َنِم  َو  َءایْوقا ، ِهب  اوراَصل  اْینُّدـلا  ِءافَعُـض  ِعیمَج  یلَع  َمُِّسق  َْول  ام  ِةَّوُْقلا  َنِم  َو  َءالَقُع ، ِهب  اوراَصل  اِهنیناجَم  َو  اْینُّدـلا  ِءاـقَمُح 

راذـگب ياهتخانـشن ، ارم  ایوگ  ( ؟ یهدیم تبـسن  نم  هب  ار  یماخ  یگداس و  ایآ  لهج ! وبأ  « 1  » ًاناعْجَـش ِهب  اوراَصل  اْینُّدلا  ِءاَنَبُج  ِعیمَج  یَلَع 
ياهقمحا مامت  نیب  رگا  هک  هداد  درخ  لقع و  نم  هب  ردق  نآ  دنوادخ  هکلب ) تسین ، دینکیم  لایخ  امـش  هک  روطنآ  منک ، یفّرعم  ار  دوخ 

ملاع نافیعـض  مامت  نیب  رگا  هک  هدرک  اطع  تردق  تّوق و  نم  هب  ردـق  نآ  و  دـنوشیم ! درخ  لقع و  بحاص  اهنآ  همه  دوش ، میـسقت  ایند 
زا همه  دوش ، میـسقت  ناهج  ياهوسرت  نیب  رگا  هک  هداد  تعاجـش  نم  هب  ردق  نآ  و  دـنوشیم ! تردـقرپ  دـنمورین و  یگمه  دوش ، میـسقت 
قبط رد  ار  مناج  اذهل  ماهتفریذپ و  هناهاگآ  ار  مالـسا  ماهتخانـش و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نم  دش ! دنهاوخ  ناعاجش 

جراخ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هناخ  زا  سویأم  هدنکفارـس و  مالـسا  نانمـشد  وگوتفگ ، نیا  زا  سپ  ماهداهن . صـالخا 
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289 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دیشخب . نایاپ  شیوخ  ّتیرومأم  زا  تمسق  نیا  هب  لاحشوخ  دنلبرس و  مالسلا  هیلع  یلع  دندش و 

! دنکیم تاهابم  مالسلا  هیلع  یلع  يراکادف  هب  دنوادخ  . 3

دروم هیآ  ریسفت  هب  هک  یماگنه  ّتنـس ، لها  فورعم  نارّـسفم  زا  یکی  یبلعث ، دنکیم ! تاهابم  مالـسلا  هیلع  یلع  يراکادف  هب  دنوادخ  . 3
هیلع یلع  هک  یبش  رد  دنوادخ  دینک : هّجوت  تیاور  نیا  هب  دنکیم ، لقن  تیبملا  ۀلیل  هثداح  نوماریپ  ییابیز  رایـسب  تیاور  دـسریم ، ثحب 

دنوادخ رگا  دیتسه ، ردارب  رفن  ود  امـش  دومرف : لییاکیم  لیئربج و  هب  باطخ  دیباوخ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتسب  رد  مالـسلا 
دنتفگن و ینخس  مادک  چیه  دهدب ؟ وا  هب  شدوخ  رمع  زا  دنک و  يراکادف  تسا  رـضاح  يرگید  ایآ  دریگب ، ار  امـش  زا  یکی  رمع  دهاوخب 

یلع هنوگچ  دینیبب  دینک ، هاگن  نیمز  يور  رد  ام  ربمایپ  هناخ  هب  دومرف : اهنآ  هب  دنوادخ  دندرکن ! نالعا  رما  نیا  يارب  ار  شیوخ  یگدامآ 
رد دندمآ و  نیمز  هب  لییاکیم  لیئربج و  دیـشاب . یلع  بظاوم  دیورب و  تسا ! هتخادنا  رطخ  هب  ار  شیوخ  یگدـنز  ربمایپ ، ناج  ظفح  يارب 

داتسیا ترضح  نآ  ياپ  نییاپ  لییاکیم  مالسلا و  هیلع  یلع  رس  يالاب  لیئربج  دندش . رضاح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هناخ 
یَهاب ْدَق  َو  َُکلثِم ؟ ْنَم  ٍِبلاط ، یبا  َْنب  اَی  ََکل  ٍَّخب  ٍَّخب  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  ود  نآ  سپـس  دـننک . تظفاحم  یلع  ناج  زا  ات 

هب لاعتم  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  تسوت ؟ لثم  یـسک  هچ  مییوگیم ، کیربت  وت  هب  ناج  یلع  « 1  » َِکب َرَخاف  ِتاوامَّسلا و  َۀَِـکئالَم  َِکب  ُهَّللا 
نیا هناخ  رد  هب  هعیـش  هک  تسین  تهجیب  دوشیم !؟ رّوصت  نیا  زا  رتالاب  یماقم  ایآ  درک . راختفا  تاـهابم و  نامـسآ  هکئـالم  رب  وت  رطاـخ 

تاـماقم و رطاـخ  هب  هـکلب  تـسین ، بّـصعت  يور  زا  هناروـکروک و  مالـسلا  هـیلع  یلع  زا  هعیـش  يوریپ  تـسا ، هدـمآ  تـمظع  اـب  نادـناخ 
. تسا ترضح  نآ  هداعلا  قوف  ياهتلیضف 

هیآ مایپ 

دنوادخ تیاضر  ریسم  رد  زیچ  همه 

رد تیالو  تایآ  ترجه  بش  رد  دش - هراشا  نآ  هب  لبق  ثحابم  رد  هک  روطنامه  هیآ - نیا  هچرگ  دـنوادخ  تیاضر  ریـسم  رد  زیچ  همه 
لمتشم نآرق  تایآ  ریاس  ناسب  یلو  هدیدرگ ؛ لزان  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   290 ص : نآرق ،
دوشیم مولعم  تسا  هتفرگ  رارق  َُکبِْجُعی »...  ْنَم  ساَّنلا  َنِم  َو   » هیآ لباقم  رد  هیآ  نیا  هک  اـجنآ  زا  و  تسا ؛ یمومع  یّلک و  مکح  کـی  رب 

اهنآ دشابیم . نانآ  لباقم  هطقن  رد  زین  ناشتافص  دنتسه و  قباس  هتـسد  ربارب  رد  هدش ، هراشا  اهنآ  هب  هیآ  رد  هک  مدرم ، زا  هتـسد  نیا  هک 
دوخ رهاظ  رد  دندروآیم و  تسد  هب  ییوربآ  تّزع و  مدرم  نیب  رد  قافن  هار  زا  هک  دـندوب  دـناعم  جوجل و  دنـسپدوخ ، هاوخدوخ ، یمدرم 
ادـخ اب  اهنت  هتـسد  نیا  یلو  دوبن . يرگید  زیچ  مدرم  تکاله  نیمز و  رد  داـسف  زج  ناـشرادرک  اـّما  دـندادیم ، ناـشن  نمؤم  هاوخریخ و  ار 

هب زج  ییوربآ  تّزع و  دنتـسین و  يزیچ  رادـیرخ  وا  ياضر  زج  دنـشورفیم و  وا  هب  ار ، دوخ  ناج  یّتح  دـنراد ، هچ  ره  دـننکیم و  هلماـعم 
یگدنز دوشیم و  رادـیاپ  هدـنز و  تقیقح  قح و  حالـصا و  ایند  نید و  رما  هک  تساهنیا  ياهیراکادـف  اب  دنتـسین . لئاق  دـنوادخ  هطـساو 

هدومن جراخ  لّوا  هورگ  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  ناناملسم  همه  هب  هفیرش  هیآ  نیا  مایپ  « 1 . » ددرگیم روراب  مالسا  تخرد  اراوگ و  ناسنا 
ترـضح صوصخم  لئاضف  تایآ   291 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسین *** ! یناـسآ  راـک  هّتبلا  دـنریگ . رارق  مود  هتـسد  فص  رد  و 

مالسلا هیلع  یلع 

جاحلا ۀیاقس  هیآ   3

هراشا
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ِهَّللا َْدنِع  َنوُوَتْسَی  ِهَّللا ال  ِلیبَس  یف  َدَهاج  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِس  ُْمْتلَعَجا  جاحلا  ۀیاقس  هیآ   3
ُمُه َِکئلوا  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ًۀَـجَرَد  ُمَظْعا  ْمِهِـسُْفنا  َو  ْمِِهلاْومِاب  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اوُدَـهاج  َو  اوُرَجاه  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َنیِملاَّظلا * َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهَّللا ال  َو 

تایآ هبوت ، هروس   » ٌمیظَع ٌرْجا  ُهَْدنِع  َهَّللا  َّنا  ًاَدبا  اهیف  َنیِدلاخ  ٌمیقُم * ٌمیعَن  اهیف  ْمَُهل  ٍتاَّنَج  َو  ٍناوْضِر  َو  ُْهنِم  ٍۀمْحَِرب  ْمُهُّبَر  ْمُهُرِّشَُبی  َنوُِزئاْفلا *
ِمْوَْیلاَو ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِـس  ُْمْتلَعَجا  جاـحلا  ۀیاقـس  هیآ   293 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  ات 22 »  19

ِهَّللا ِلـیبَس  یف  اوُدَـهاج  َو  اوُرَجاـه  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َنیِملاَّظلا * َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ـال  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  َنوُوَتْـسَی  ـال  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  َدَـهاج  َو  ِرِخآـْلاد 
* ٌمیقُم ٌمیعَن  اـهیف  ْمَُهل  ٍتاَّنَج  َو  ٍناوْضِر  َو  ُْهنِم  ٍۀـمْحَِرب  ْمُهُّبَر  ْمُهُرِّشَُبی  َنوُِزئاـْفلا * ُمُه  َکـِئلوُأ  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ًۀَـجَرَد  ُمَظْعا  ْمِهِـسُْفنا  َو  ْمِِهلاْوماـِب 
هک دیداد  رارق  یسک  ِلمع )  ) ِدننامه ار ، مارحلا  دجسم  نتخاس  دابآ  و  جاّجح ، ندرک  باریس  ایآ  ٌمیظَع  ٌرْجا  ُهَْدنِع  َهَّللا  َّنا  ًاَدبا  اهیف  َنیِدلاخ 

ار ناـملاظ  هورگ  دـنوادخ  و  دنتـسین . يواـسم  ادـخ  دزن  ود )، نیا  ( !؟ تسا هدرک  داـهج  وا  هار  رد  و  هدروآ ، ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب 
رترب ادخ  دزن  ناشماقم  دندومن ، داهج  ادخ  هار  رد  ناشیاهناج  لاوما و  اب  و  دندرک ، ترجه  و  دندروآ ، نامیا  هک  اهنآ  دنکیمن . تیاده 

تراشب تشهب  زا  ییاهغاب  و  شیوخ ،)  ) تیاضر و  دوخ ، هیحان  زا  یتمحر  هب  ار  اهنآ  ناشراگدرورپ  دنراگتـسر . زوریپ و  اهنآ  و  تسا ؛
میظع شاداپ  اریز  دوب ؛ دنهاوخ  اهتمعن ) نیا  نایم  رد  و   ) اهغاب نیا  رد  دبأ  ات  هراومه و  دـنراد ؛ هنادواج  ياهتمعن  نآ ، رد  هک  دـهدیم 

ات 22» تایآ 19  هبوت ، هروس  . » تسا دنوادخ  دزن 

ثحب يامنرود 

هیلع یلع  ترـضح  لـیاضف  زا  رگید  یکی  هب  هدـش ، فورعم  جاـحلا  ۀیاقـس  هیآ  هب  نیرّـسفم  دزن  رد  هک  هفیرـش ، هیآ  نیا  ثحب  ياـمنرود 
ةرامع  » و جاحلا » ۀیاقـس   » هک ار  یناسک  و  دـنکیم ؛ هراشا  دـناسر ، تابثا  هب  ار  ترـضح  نآ  تفالخ  تیالو و  نآ  اـب  ناوتیم  هک  مالـسلا 

دننادیم لام » ناج و  اب  داهج  وا و  هار  رد  ترجه  دـنوادخ و  هب  نامیا   » اب يواسم  ار  مارحلا » دجـسملا   294 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ 
. دروآ میهاوخ  ثحب  همادا  رد  ار  رتشیب  حرش  دربیم . لاؤس  ریز 

لوزن نأش 

ینعی تسین ؛ یّلک  نوناق  کی  نایب  ًافرـص  تسا و  هداد  خر  يوبن  رـصع  رد  هک  دـهدیم  ياهثداح  زا  ربخ  جاـحلا » ۀیاقـس   » هیآ لوزن  نأـش 
رکذ نآ  يارب  يدّدـعتم  ياهلوزن  نأش  تهج  نیدـب  دراد ، یلوزن  نأش  هفیرـش  هیآ  نیاربانب ، تسا . هدـش  ماـجنا  ياهسیاـقم  نینچ  ًاـتقیقح 

دجسم رد  تسا ، بلّطملا  دبع  نادنزرف  زا  هک  هبیش ،»  » و ربمایپ ، يومع  ساّبع ،» : » تسا ریز  حرش  هب  اهنآ  نیرتفورعم  هصالخ  هک  هدش ،
سک چـیه  بیـصن  هک  هدرک ، نم  بیـصن  يراختفا  لاـعتم  دـنوادخ  تفگ : هبیـش  هب  باـطخ  ساـّبع  دـندرکیم . وگوتفگ  مه  اـب  مارحلا 

تسا و هدرک  نم  بیصن  ار  « 2 « » مارحلا دجسملا  ةرامع   » راختفا دنوادخ  تفگ : خساپ  رد  هبیش » . » تسا « 1 « » جاحلا ۀیاقس   » نآ و  هدومنن ،
راختفا زا  رتالاب  هدش ، نم  بیصن   295 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هک  يراختفا  نیاربانب  درادن . دوجو  هبعک  يراددیلک  زا  رتالاب  يراختفا 

، مارتحا يادا  مالـس و  زا  سپ  و  تفر ، ناشیا  دزن  هب  دینـش ، ار  اهنآ  نانخـس  درکیم و  روبع  اهنآ  راـنک  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  تسوت .
رتالاب تاراختفا  همه  زا  هک  هدرک  تیانع  نم  هب  يراختفا  دنوادخ  : » دومرف ترضح  دش . هداد  نخس  هزاجا  دیوگب ، ینخـس  تساوخ  هزاجا 

همه زا  لبق  دنوادخ  ياضر  رطاخ  هب  و  مدروآ ، نامیا  امش  همه  زا  لبق  نم  دومرف : تسیچ ؟ نآ  دنتفگ : تسا »! هدشن  سک  چیه  بیـصن  و 
ار مالسا  دیدش و  ناملسم  نم  لاثما  نم و  داهج  تکرب  هب  امش ، لاثما  امـش و  و  مدومن ! داهج  مناج  لام و  اب  ادخ  هار  رد  و  مدرک ، ترجه 
« وا ياضر  ریسم  رد  ترجه   » و ادخ » هب  نامیا   » هکلب تسین ، مارحلا » دجسملا  ةرامع   » ای جاحلا » ۀیاقـس   » راختفا نیرتالاب  نیاربانب  دیتفریذپ !
هب دش و  تحاران  نیگمشخ و  نخس  نیا  ندینـش  اب  مالـسلا ، امهیلع  یلع  ربمایپ و  يومع  ساّبع  تسا . راختفا  نیرتالاب  وا » هار  رد  داهج   » و

ماقم و يو  هک  درک ، تیاکش  یلع  زا  دومن و  نایب  ترـضح  نآ  يارب  ار  ارجام  و  دیـسر ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدخ 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هب  یلع  یتقو  داتسرف ، مالسلا  هیلع  یلع  لابند  هب  ار  یصخش  ربمایپ  تسا . هدرب  لاؤس  ریز  ارم  ّتیعقوم 
یّقح نخس  درک : ضرع  یلع  ياهدرک ؟ ینابصع  ار  ساّبع  تیومع  هک  ياهتفگ  هچ  دومرف : تساوخ و  حیضوت  وا  زا  ترضح  دیسر ، ملس 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  يارب  ار  دوب  هداتفا  قاّفتا  هچنآ  سپـس  تسا ، هدـش  تحاراـن  نم  ّقح  نخـس  زا  میومع  ماهتفگ ،

ۀیاقـس  » میوگب اهنآ  هب  متـساوخیم  هکلب  مدوبن ، دوخ  زا  دـیجمت  فیرعت و  ماقم  رد  نم  هک  دـش  روآدای  ار  هتکن  نیا  ًانمـض  درک . وگزاـب 
جاحلا ۀیاقـس  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دراد . دوجو  مه  نآ  زا  رتالاب  یتاراختفا  تسین و  تاراختفا  نیرتالاب  مارحلا » دجـسملا  ةرامع   » و جاـحلا »

نوماریپ هک  ّتنس ، لها  فورعم  باتک  هدزاود  رد  لقا  ّدح  قوف  لوزن  نأش  « 1 . » درک دییأت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نخس  دنوادخ  دش و  لزان 
يدحاو هماّلع  هتشون  لوّزنلا ، بابسا  - 1 تسا : هدمآ  هدش ، هتـشون  تایاور  ای  و  خیرات ، ای  نآرق ،  296 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ریسفت 

«5  » یطویس هماّلع  هتشون  روثنملا ، ّرُد  - 5 « 4  » يزار رخف  ریسفت  - 4 « 3  » یبطرقلا ۀماّلعلا  ریسفت  - 3 « 2  » يدادغب نزاخ  هماّلع  ریسفت  - 2 « 1»
خیرات - 9 « 8  » یعفاش یجنگ  بلاّـطلا  ۀـیافک  - 8 « 7  » یکلام غاّبـص  نبا  هتـشون  ۀّـمهملا ، لوصف  - 7 « 6  » یفـسّنلا تاکربلا  وبأ  ریـسفت  - 6

نأش نیاربانب ، « 12  » يرشخمز هتـشون  راربالا ، عیبر  - 12 « 11  » رکاسع نبا  خیرات  - 11 « 10  » یلزاغم نبا  بقاـنم  - 10 « 9  » يدادغب بیطخ 
. درادن ییوگ  تفگ و  دیدرت و  هنوگ  چیه  ياج  قوف  لوزن 

! ّمهم ياهتکن 

هک هنوگنامه  دوب . هدرک  زین  داهج  تشاد و  نامیا  کش  نودب  جاحلا  ۀیاقـس  هیآ  لوزن  ماگنه  هب  بلّطملا » دـبع  نب  ساّبع  ! » ّمهم ياهتکن 
داـهج ناـمیا و  مالـسلا  هیلع  یلع  هنوگچ  سپ  دوب . داـهج   297 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  هقباـس  ياراد  تشاد و  ناـمیا  مه  هبیـش » »

نم دـیوگب  دـهاوخیم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نآ  لاؤس  نیا  خـساپ  دنتـشاد ؟ مه  اهنآ  هک  يزیچ  دـشکیم ، اهنآ  خر  هب  ار  شیوخ 
زا سپ  هک  متـسه  یـصخش  نیلّوا  و  مدروآ ، ناـمیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هب  نادرم  نیب  زا  هک  متـسه  یـصخش  نیلّوا 

مالـسا و رد  تقبـس  متـسه . شلوسر  ادخ و  هار  رد  دـهاجم  نیلّوا  و  مدرک ، ترجه  هنیدـم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه 
. تسا مالسلا  هیلع  یلع »  » درف هب  رصحنم  تلیضف  دنتشادن ، هبیش »  » و ساّبع »  » هک داهج ، ترجه و 

ریسفت حرش و 

! زیچ ره  زا  رترب  ادخ ، هب  نامیا 

ِهَّللا ال لیبَس  یف  َدَـهاج  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِـس  ُْمْتلَعَج  َأ  ! » زیچ ره  زا  رترب  ادـخ ، هب  ناـمیا 
زور ادخ و  هب  نامیا  هک  دیهدیم  رارق  یسک  دننام  ار  مارحلا  دجسم  ندرک  دابآ  نارمع و  جاّجح و  ندرک  باریس  ایآ  ِهَّللا -» َْدنِع  َنوُوَتْـسَی 

و جاحلا » ۀیاقس   » یسک هدش و  ماجنا  ياهسیاقم  نینچ  هک  دوشیم  مولعم  هفیرـش  هیآ  ریبعت  زا  دنکیم »؟ داهج  ادخ  هار  رد  هتـشاد و  تمایق 
لاعتم دنوادخ  یلو  تشذگ - نآ  حرـش  هک  تسا - هتـسناد  ادخ » هار  رد  داهج   » و ادـخ » هب  نامیا   » فیدر رد  ار  مارحلا » دجـسملا  ةرامع  »

دجـسملا ةرامع   » و جاحلا » ۀیاقـس   » اب هسیاقم  لباق  ار  هَّللا » لیبس  یف  داهج   » و تمایق » ادخ و  هب  نامیا   » دـنادیمن و حیحـص  ار  هسیاقم  نیا 
ار ملاظ  هورگ  دـنوادخ  َنیِملاَّظلا -» َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهَّللا ال  َو  . » تسا ود  نآ  زا  رترب  داهج ، ناـمیا و  کـش  نودـب  هک  ارچ  دـنادیمن . مارحلا »

ۀیاقـس  » زا رترب  داهج »  » و نامیا »  » دشابیمن و حیحـص  روکذم  هسیاقم  اهنت  هن  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  ریبعت  نیا  دـیاش  دـنکیمن .» تیادـه 
تمایق و زور  ادخ و  هب  نامیا  رد  تقبس  هک  تسا  یسک  هب  متس  ملظ و  یعون  هسیاقم ، نیا  هکلب  تسا ، مارحلا » دجـسملا  ةرامع   » و جاحلا »
، نآرق رد  تیالو  تایآ  ًۀَجَرَد  ُمَظْعا  ْمِهِسُْفنا  َو  ْمِِهلاْومِاب  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اُودَهاج  َو  اُورَجاه  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  . » تسا هتـشاد  هَّللا  لیبس  یف  داهج 
، نآ شرتسگ  شیوخ و  نامیا  ظفح  تهج  نآ ، رب  هوالع  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  َنوُِزئاـْفلا -» ُمُه  َکـِئلوُأ  َو  ِهَّللا  َدـْنِع   298 ص :
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، دـناهدومن داـهج  وا  نید  شرتسگ  ماـن و  يـالتعا  دـنوادخ و  هار  رد  شیوخ  ناـج  لاـم و  اـب  دـناهدیرخ و  نتـشیوخ  رب  ار  ترجه  یتخس 
نآ لـصا  لّوا  هیآ  رد  هک  نیا  زا  سپ  دـنوادخ  دنتـسه .» زوریپ  راگتـسر و  يدارفا  نینچ  تـسا و  رتـالاب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناـشتاجرد 

رتشزرااب رتمهم و  داهج ، ترجه و  نامیا و  هک  دنکیم  حیرـصت  هیآ  نیا  رد  دـیامنیم ، یّقلت  ملظ  یعون  ار  نآ  دـنکیم و  در  ار  هسیاقم 
کی زا  ترجه »  » و داهج »  » و نامیا »  » نیب هسیاقم  نتـسناد  دودرم  زا  سپ  لاعتم  دنوادخ  ٍناوْضِر -» َو  ُْهنِم  ٍۀَمْحَِرب  ْمُهُّبَر  ْمُهُرِّشَُبی  . » دشابیم

هب دعب  هیآ  ود  رد  تسا ، رتدنمـشزرا  لّوا  رما  هس  هک  نیا  رب  حیرـصت  و  رگید ، يوس  زا  مارحلا » دجـسملا  ةرامع   » و جاحلا » ۀیاقـس   » و وس ،
تراشب اهناسنا  نیا  هب  دنوادخ  - 1 دینک : هّجوت  اهتراشب  نیا  هب  دهدیم . ییاهتراشب  دنتسه ، ترجه  داهج و  نامیا و  لها  هک  یناسک 

نیا زا  رتالاب  یتمعن  هچ  و  تسا ، دنوادخ  يدونشخ  دارفا  نیا  يارب  يونعم  تراشب  نیمود  - 2 دهدیم . ار  هَّللا  یلا  برق  شیوخ و  تمحر 
ییاهغاب اهنآ  موس  شاداپ  ًاَدبا -» اهیف  َنیدـِلاخ  ٌمیقُم  ٌمیعَن  اهیف  ْمَُهل  ٍتاَّنَج  َو  - » 3 تسا . یضار  دونـشخ و  وا  زا  شبوبحم  دنادب  ناسنا  هک 

. دراد دوجو  نآ  رد  یندـشن  لئاز  ياهتمعن  عاونا  هک  غاب ) کـی  هن  تسا ، هدـش  اـهغاب  هب  ریبعت  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت   ) تسا تشهب  زا 
ُهَدـْنِع َهَّللا  َّنا  . » تسین رادـیاپان  لزلزتم و  ترخآ  ناهج  ياهتمعن  اّما  تسا ؛ نآ  يرادـیاپان  ایند  ياهتمعن  بیاـعم  تالکـشم و  زا  یکی 

هک یتمعن  تسا ؛ هتفرگ  رظن  رد  ترجه  داهج و  نامیا و  لها  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  يرگید  تمعن  هب  هراشا  هلمج  نیا  ایآ  ٌمیظَع -» ٌرْجا 
فیـصوت و تردق  یـسک  هن  دسریم و  ناسنا  رکف  هب  هن  هک  یتمعن  تسا ؛ تشهب  ياهغاب  دـنوادخ و  يدونـشخ  هَّللا و  یلا  برق  رب  هوالع 
؟ تساهنآ رب  دـیکأت  دراد و  قباس  هناگهس  ياهتمعن  هب  هراشا  ای  تسا ؟ هدـش  ناـیب  هتـسبرس  تروص  هب  تهج  نیدـب  دراد ، ار  نآ  حرش 

299 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسین . دیعب  قوف  لامتحا  ود  زا  کی  چیه 

تیالو اب  جاحلا  ۀیاقس  هیآ  طابترا 

نادرم زا  سک  چـیه  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ِنآ  زا  داهج  نامیا و  رد  تقبـس  تلیـضف  هک  اجنآ  زا  تیالو  اب  جاـحلا  ۀیاقـس  هیآ  طاـبترا 
ینیـشناج دهاوخب  دنوادخ  رگا  هک  تسا  نشور  تسا و  ناناملـسم  دارفا  لضفا  مالـسلا  هیلع  یلع  نیاربانب  درادن ، یتلیـضف  نینچ  ناملـسم 

« لوضفم  » میدقت تسا و  میکح  دـنوادخ  اریز  دوریمن ؛ لضاف »  » یّتح و  لوضفم »  » غارـس هب  لضفا »  » دوجو اب  دـنک ، بصن  شربمایپ  يارب 
غارـس هب  لضفا »  » دوجو اب  زین  ءالقع  دـشاب ، مه  یباختنا  تفالخ  هلأسم  رگا  و  تسا . تمکح  فالخ  رب  لضفا »  » رب لضاف »  » و لـضاف »  » رب

. درک تباث  ار  ترضح  تیالو  ناوتیم  مه  قوف  هیآ  اب  نیاربانب  دنوریمن . لوضفم »  » ای لضاف » »

! تّنس لها  ءاملع  زا  یکی  زا  یفارتعا 

اب ار  ناتتاداقتعا  نید و  لوصا  مامت  دـیناوتیم  نایعیـش  امـش  : » تفگیم یّنـس  نادنمـشناد  زا  یکی  ّتنـس ! لها  ءاـملع  زا  یکی  زا  یفارتعا 
نیا هک  دراد  دوجو  امـش  تاّیرظن  دیاقع و  دروم  رد  تیاور  ردق  نآ  ام  ياهباتک  رد  اریز  دـینک ؛ تباث  ام  ياهباتک  رد  دوجوم  تایاور 

دنتفاییم تسد  یتیاور  ره  هب  دندوب ، ياهداس  ياهمدآ  ام  ناینیـشیپ  : » تفگیم بلطم  نیا  هیجوت  رد  سپـس  دـنکیم »! ریذـپناکما  ار  رما 
، شیوخ ياهباتک  زا  دیجمت  فیرعت و  رد  اهنآ  اریز  مینکیم ؛ بّجعت  ضقانت  نیا  زا  ام  « 1 .« » دندرکیم لقن  دوخ  ياهباتک  رد  ار  نآ 

نیب زا  هاگ  اریز  تسا ؛ ربتعم  نآ  تایاور  مامت  هدش و  باختنا  ناوارف  ّتقد  اب  اهباتک  نیا  تایاور  : » دنیوگیم هّتـس ،» حاحـص   » ًاصوصخم
، هتفگ یّنـس  ملاع  نآ  هچنآ  اـب  نخـس  نیا  اـیآ   300 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  « 2 !« » تسا هدـش  باـختنا  یمک  دادـعت  تیاور ، رازه 

نآ رب  ار  تایاور  نآرق و  تایآ  دهاوخیم  سپس  دریگیم و  یمیمـصت  لّوا  ناسنا  هک  تسا  نیا  هجیتن  اهضقانت  عون  نیا  تسین ؟ ضقانتم 
باختنا دوشیم  هدافتـسا  ناشوج  لالز و  همـشچ  ود  نیا  زا  هچنآ  دنزب و  وناز  تایاور  نآرق و  هناتـسآ  رد  لّوا  ناسنا  رگا  اّما  دـهد ! قیبطت 

. دوشیمن ییاهضقانت  نینچ  راچد  زگره  دنک ،
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هیآ مایپ 

نید ناگرزب  زا  یلمع  يوریپ 

هدیدنسپ و يراک  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  یسایس  یعامتجا ، یقالخا ، ياهیگژیو  بقانم و  لئاضف و  نایب  نید  ناگرزب  زا  یلمع  يوریپ 
رارق یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  شیوخ  ياهراک  هحولرـس  ار  اهنآ  دـیاب  هکلب  دومن ! افتکا  نآ  هب  دـیابن  تسین و  یفاک  اّما  تسا ، مزال 

هس نآ  ندوب  اراد  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  و  دش ، نایب  مالـسا  ّمهم  هیاپ  هس  ناونع  هب  زیچ  هس  تفرگ  رارق  ثحب  دروم  هک  یتایآ  رد  داد .
رگا ام  ناج .» لام و  اب  دـنوادخ  هار  رد  داـهج   » و ترجه » «، » ناـمیا : » زا دـنترابع  یـساسا  لـصا  هس  نیا  دـش . هدوتـس  ءـالعا  ّدـح  رد  رما ،

ود نامیا  تیوقت  يارب  مینک . هدنز  دوخ  رد  ار  لصا  هس  نیا  دیاب  میراذگب ، نید  نایاوشیپ  رگید  مالسلا و  هیلع  یلع  ياپ  ياج  اپ  میهاوخب 
رد ار  نامتاعلاطم  تسا  مزال  ادـخ ، هب  ناـمیا  تیوقت  يارب  اًـلثم  میراد . ناـمیا  نآ  هب  هک  يزیچ  رد  رتشیب  هعلاـطم  تسخن  دراد : دوجو  هار 

يرتنوزفا هشیدـنا  رّکفت و  ینامـسآ  باتک  نیا  يابیز  تاـیآ  رد  دـیاب  دـیجم  نآرق  هب  رتشیب  ناـمیا  يارب  میهد . شرتسگ  شنیرفآ  رارـسا 
يزاـسدوخ و هار  زا  هک  نآ  رگید  تسا . يّرثؤم  راـکهار  زیچ  نآ  نوـماریپ  هعلاـطم  يزیچ ، ره  هب  ناـمیا  تیوـقت  يارب  هصـالخ ، مییاـمن و 

رتفاّفـش رتفاـص و  ناـسنا  بلق  هنیآ  هچ  ره  دـباتیم و  ناـسنا  بلق  هنیآ  رد  هک  تسا  يرون  ناـمیا  اریز  میوش ، دراو  ینورد  يزاـسکاپ 
ار لد  هنیآ  تیـصعم  راگنز  دوش و  هانگ  هب  هدولآ  هدرکان ) يادـخ   ) یبلق رگا  دریذـپیم . ماجنا  رتهب  نآ  طّسوت  نامیا  رون  ساکعنا  دـشاب ،
، ترجه دروم  رد  اـّما  301 و  ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  دوشیم . مک  یبلق  نینچ  رد  ناـمیا  رون  شباـت  یعیبط  روطب  دـنک ، راـت  هریت و 

نآ هدنورپ  هنیدم  هب  ناناملسم  ترجه  زا  سپ  و  هدوب ، مالسا  ردص  ناناملـسم  صوصخم  ینید ، ّمهم  لصا  نیا  هک  تسا  نآ  یخرب  رّوصت 
هیلع یلع  ترضح  زا  یثیدح  رد  دیآیم . تسد  هب  بلطم  نیا  فالخ  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تایاور  زا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدش  هتـسب 

هدنورپ نانچمه  هدشن و  لیطعت  زگره  و   ) تسه شیوخ  یلّوا  هیاپ  نامه  رب  ترجه  « 1  » لَّوْالا اهِّدَح  یلَع  ٌۀَِمئاق  ُةَرْجِْهلا  میناوخیم : مالسلا 
رد هّتبلا  دنتـسه . نآ  ماـجنا  هب  فّظوم  ناناملـسم  دراد و  همادا  تماـیق  هنماد  اـت  داـهج  ناـمیا و  نوـچمه  ترجه  نیارباـنب  تسا .) زاـب  نآ 
َْمل َو  ُتْرَجاه  ُلُجَّرلا  ُلوُقَی  میناوخیم : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یتیاور  رد  تهج  نیدب  دوشیم ، ضوع  ترجه  لکـش  عقاوم  زا  يرایـسب 

( یقیقح  ) رجاهم تسین ! رجاهم  هک  یلاح  رد  دنکیم  ترجه  ياعّدا  یسک  هاگ  « 2  » اِهب ِتْأَی  َْمل  َو  ِتائِّیَّسلا  َرَجاه  ْنَم  ُرِجاهُْملا  اَمَّنا  ْرِجاُهی ،
یـسک یعقاو  رجاهم  يرآ ، دورن . تیـصعم  غارـس  هب  رگید  دنک و  ترجه  اهیکاپ ) نیمزرـس  هب   ) هانگ هدولآ ) روشک   ) زا هک  تسا  یـسک 

هک تسا  یـسک  نیتسار  رجاهم  دنک . ترجه  اهیکاپ  يوقت و  یگدـنب و  تعاطا و  يوس  هب  اهیگدولآ  ناهانگ و  اهیتشز و  زا  هک  تسا 
مزال بجاو و  ناـهانگ ، زا  مارح ، ماـقم  زا  مارح ، لاـم  زا  ترجه  دـنیزگ . يرود  ترجه و  هاـنگ ، هب  هدولآ  سلاـجم  باـبان و  ناتـسود  زا 

. تسا تمایق  هنماد  ات  ناناملسم  همه  هفیظو  هتشادن و  مالسا  ردص  ناناملسم  هب  صاصتخا  ترجه ، زا  لکـش  نیا  هک  تسا  نشور  و  تسا .
هاگچـیه لام  ناج و  اب  داهج  تسا . ناناملـسم  يـالتبا  دروم  نکاـما  راـصعا و  همه  رد  زین  نآ  لاـم ، ناـج و  اـب  داـهج  موس ، لـصا  اـّما  و 

زا ینمـشد  دانع و  هنیک و  دـیجم  نآرق  ریبعت  هب  هک  ینانمـشد  دوجو   302 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  اب  ًاـصوصخم  تسین ، رادربلـیطعت 
دنتـسین و دـنبیاپ  یناسنا  لوصا  زا  یلـصا  چـیه  هب  هک  ینانمـشد  ««. 1  » ْمِهِهاْوفا ْنِم  ُءاضْغَْبلا  ِتَدـَب  ْدَـق   » تسا ادـیوه  یبوخب  اـهنآ  ياـمیس 
عافد و هدامآ  دـیاب  هراومه  یکانرطخ  نانمـشد  نینچ  لباقم  رد  دـننزب . یتیانج  ره  هب  تسد  شیوخ  عورـشمان  عفانم  ظفح  يارب  دنرـضاح 
هک یناسک  میدـقتعم  ام  تهج  نیدـب  تشادـهگن . هدـنز  ناملـسم  ناناوج  رد  ار  يروشحلـس  هسامح و  تلاـح  دـیاب  هشیمه  و  دوب ؛ داـهج 
رب دـننک ، دوبان  ای  فیعـضت  ناملـسم  ناناوج  رد  ار  يروشحلـس  هّیحور  یطارفا ، ملاس  ياهیمرگرـس  ای  ملاسان ، ياـهيزاب  اـب  دنـشوکیم 

رون وترپ  رد  ات  امرفب  رتروهلعـش  ام  بلق  رد  ار  نامیا  رون  اراگدرورپ ! دناهدرک . یگرزب  تنایخ  زیزع  مالـسا  و  شیوخ ، روشک  نتـشیوخ و 
. میهد تاجن  زین  ار  نارگید  دنوادخ  هار  رد  داهج  اب  مینک و  ترجه  هانگ  کیرات  یناملظ و  روشک  زا  نامیا 
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یلیمکت ثحابم 

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  مان  ارچ  . 1

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  لصفالب  نیـشناج  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  لاؤس : تسا ؟ هدماین  نآرق  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مان  ارچ  . 1
نآ مان  ارچ  سپ  دیـشابیم ،) نآ  تابثا  ددـص  رد  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ  هب  لالدتـسا  اـب  دـیتسه و  دـقتعم  امـش  هک  روطناـمه   ) تسا ملس 

ترضح مان  طقف  یلع »  » هک نیا  هب  هّجوت  اب  خساپ : دوشن ؟ حرطم  تافالتخا  اهثحب و  همه  نیا  ات  هدماین ، دیجم  نآرق  رد  ًاحیرص  ترضح 
رد يدّدـعتم  دارفا  هینک  مان و  هکلب  تسا ، هدوبن  شراوگرزب  ردـپ  هینک  اهنت  بلاـط » وبا   » هک هنوگناـمه  هدوبن ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

نیا دنتـساوخیمن  هک  یناسک  مهزاب  دـشیم ، رکذ  نآرق  رد  مه  ًاحیرـص  یلع »  » ماـن رگا  نیارباـنب  هدوب ، بلاـط » وبا   » و یلع »  » برع ناـیم 
ص: نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ناـمه  رتهب  تهج  نیدـب  دـندرکیم . قیبطت  يرگید  یلع »  » رب ار  نآ  دنتـشاد و  ياهناـهب  دـنریذپب  ار  تقیقح 

لباق ات  دوش ، هتخادرپ  وا  یفّرعم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  درف  هب  رـصحنم  زاتمم و  تافـص  اهیگژیو و  هئارا  اب  هک  تسا   303
لیاضف رکذ  اب  هدرک و  باختنا  ار  هار  نیا  دیجم ، نآرق  رد  دنوادخ  اذـهل  و  دـشابن . ترـضح  نآ  سّدـقم  دوجو  زج  سک ، چـیه  رب  قیبطت 
یفّرعم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لصفالب  نیـشناج  نانمؤم و  ّیلو  ناونع  هب  ار  وا  دیجم ، نآرق  زا  یتایآ  رد  ترـضح ، نآ  ّصاخ 

رد رگید : لاؤس  دـننکیم . ریـسفت  رگید  هنوگ  هب  ار  تایآ  نیا  دراد ، دوجو  فارحنا  ضرم و  ناشبلق  رد  هک  یناسک  دـنچ  ره  تسا ، هدرک 
زا یـضعب  دنکیم : ضرع  دسریم و  مالـسلا ، هیلع  اضر  ترـضح  متـشه ، ماما  تمدخ  نمحّرلا  دبع  نب  سنوی  : » میناوخیم نینچ  یثیدح 

نیا ایآ  «« 1  » ًاِّیلَع ٍقْدِص  َناِسل  ْمَُهل  اْنلَعَج  َو  : » میوگیم باوج  رد  نم  تسا ؟ هدمآ  نآرق  ياجک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مان  دنـسرپیم  مدرم 
اب تیاور  نیا  اـیآ  ییوگیم »! وـت  هک  تسا  روطناـمه  بلطم  یتـفگ ، تسار  2 ؛»  » اذَکه َوُه  َْتقَدَـص  : » دومرف ماما  تسا ؟ حیحـص  خـساپ 
هیآ نیا  رد  هک  ًاّیلع ،»  » هژاو کش  نودب  خساپ : تسا ؟ راگزاس  هدماین ، دیجم  نآرق  رد  ًاحیرص  مالسلا  هیلع  یلع  مان  هک  دیتفگ ، امش  هچنآ 
اّما و  تسا . هدمآ  ناسل »  » هملک يارب  یتفـص  ناونع  هب  دراد و  یفـصو  هبنج  هکلب  تسین ، مَلَع ) یّنف  ریبعت  هب  و   ) صخـش مسا  هدمآ ، هفیرش 
وا تسا ، یفیعض  رایسب  درف  هک  دشابیم  يرایّسلا » دّمحم  نب  دمحا   » نآ نایوار  زا  یکی  اریز  درادن ؛ يرابتعا  دنـس  رظن  زا  روکذم  ثیدح 

دـشاب نآ  دنـس  هلـسلس  رد  وا  هک  یتایاور  تهج  نیدـب  تسا ؛ هدرک  لقن  هدرتسگ ، تروص  هب  ار  نآرق  فیرحت  تاـیاور  هک  تسا  یـسک 
هدوب بهذملا  دـساف  فیعـض و  يدرم  وا  : » دـسیونیم وا  لاح  حرـش  رد  یلیبدرا  هماّلع  موحرم  دـشابیم . رابتعا  دـقاف  و  تسین ، لوبق  لباق 

. تسین ربتعم  قوف  تیاور  نیاربانب  «« 1 . » تسا دامتعا  لباق  ریغ  یلاخ و  وت  شتایاور  304 و  ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ 

؟ درکن دوبان  ار  نیقفانم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ارچ  . 2

ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  رد  نیقفانم  کش  نودب  لاؤس : درکن ؟ دوبان  ار  نیقفانم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ارچ  . 2
دندوب تیالو  تفالخ و  فارحنا  یلصا  نایناب  و  دندرک ، دراو  مالسا  ياپون  هرکیپ  رب  يریذپانناربج  تابرض  ترضح ، نآ  تلحر  زا  سپ 
ربمایپ ارچ  بلطم ، نیا  هب  هّجوت  اب  دوب . هدرب  اهنآ  قاـفن  هب  یپ  تخانـشیم و  ار  دارفا  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  کـشیب  و 

: خـساپ دوشن ؟ دراو  نیملـسم  مالـسا و  رب  تاعیاض  همه  نیا  ات  دـناسرن ، لتق  هب  ار  اهنآ  دوخ  نامز  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
ماّهتا نیا  زا  رگا  میناوخیم : روبزم  ثیدح  رد  تسا . هداد  ار  لاؤس  نیا  خساپ  یثیدح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دوخ 

ماکحتـسا زا  سپ  دش و  زوریپ  اهنآ  يرای  کمک و  اب  دـیبلط و  کمک  هب  ار  ياهّدـع  شتّوبن  زاغآ  رد  دّـمحم  : » دـنیوگب هک  مدیـسرتیمن 
«2 . » مدرکیم تحار  اهنآ  ّرش  زا  ار  مالسا  مدزیم و  ار  نیقفانم  زا  يدایز  هّدع  ندرگ  تشک » ار  شایمیدق  ناتـسود  تموکح ، ياههیاپ 
اب ترضح  نآ  یمّهوت ، نینچ  زا  يریگولج  يارب  و  دشیم ، تّوبن  ياههیاپ  رد  مدرم  لزلزت  بجوم  عقاو  رد  هک  ماّهتا ، نیا  هب  هّجوت  اب  یلو 
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ترضح صوصخم  لئاضف  تایآ   305 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دومن *** . لّمحت  ار  اهنآ  ياهینکشراک  تشادن و  يراک  نیقفانم 
مالسلا هیلع  یلع 

ترصن هیآ   3

هراشا

رد تیالو  تایآ  هیآ 62 » لافنأ ، هروس   » َنینِمْؤُْملِاب َو  هِرْـصَِنب  َكَدَّیا  يذَّلا  َوُه  ُهَّللا  َکَبْـسَح  َّناَف  َكوُعَدْخَی  ْنا  اُودیُری  ْنا  َو  ترـصن  هیآ   3
بیرف ار  وت  دنهاوخب  رگا  َنینِمْؤُْملِاب و  َو  هِرْصَِنب  َكَدَّیا  يذَّلا  َوُه  ُهَّللا  َکَبْسَح  َّناَف  َكوُعَدْخَی  ْنا  اُودیُری  ْنا  َو  ترصن  هیآ   307 ص : نآرق ،

هیآ 62» لافنأ ، هروس  . » درک تیوقت  نانمؤم  دوخ و  يرای  اب  ار ، وت  هک  تسا  یسک  نامه  وا  تسا ؛ یفاک  وت  يارب  ادخ  دنهد ،

ثحب يامنرود 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تلیـضف  تایآ  زا  رگید  یکی  دوشیم ، ریبعت  ترـصن  هیآ  هب  نآ  زا  هک  هفیرـش ، هیآ  نیا  ثحب  يامنرود 
تهج هک  یتایآ  خـساپ : دراد ؟ تیالو  اب  یطابترا  هچ  تلیـضف  تایآ  تسا . ترـضح  نآ  تیالو  هب  طوبرم  تاـیآ  ثحب ، عوضوم  لاؤس :

هک یتایآ  تسخن ، تسا : مسق  ود  رب  دریگیم ، رارق  لالدتـسا  دروم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  لصفالب  تفالخ  تیالو و  تابثا 
دروم لّوا  لصف  رد  هک  نآ  دننام  و  تیالو » هیآ  «، » نید لامکا   » هیآ لثم  دراد ؛ ترضح  نآ  تیالو  رب  میقتـسم  نشور و  حیرـص و  تلالد 
کی اب  یلو  تسا . ترضح  نآ  درف  هب  رصحنم  لئاضف  نّمـضتم  هکلب  درادن ، تیالو  رب  میقتـسم  تلالد  هک  یتایآ  مود ، تفرگ . رارق  ثحب 
تایآ زا  یخرب  رد  هک  هنوگنامه  درک ، هدافتـسا  تیالو  تابثا  يارب  زین  تاـیآ  زا  هتـسد  نیا  زا  میقتـسم  ریغ  روطب  ناوتیم  یلقع  همّدـقم 
دهاوخ زین  لیبق  نیا  زا  یتایآ  ریاس  ترصن و  هیآ  ریسفت  حرش و  رد  و  تشذگ ، بلطم  نیا  حرش  نیشیپ  تایآ   308 ص : نآرق ، رد  تیالو 

. دمآ

ریسفت حرش و 

اوق مامت  اب  یگدامآ 

اَم ْمَُهل  اوُّدِعا  َو  دوش : ریـسفت  لافنا  هروس  ات 63  هفیرش 60  هیآ  زا  تسا  مزال  ترـصن  هیآ  ریـسفت  ندش  رتنشور  يارب  اوق  مامت  اب  یگدامآ 
شیوخ هدیزرو  ياهبسا  نینچمه  دیزاس ، هدامآ  نانمشد  اب  هلباقم  يارب  دیراد ، ناوت  رد  ییورین  ره  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  َو  ٍةَُّوق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا 
هحلـسا زا  اریز  تسا ؛ شخبماهلا  خـیرات  راودا  اهروشک و  اهنامز ، اهناکم ، مامت  يارب  هفیرـش  هیآ  نیا  دـینک . هدامآ  دربن  نادـیم  يارب  ار 
یگدامآ ظفح  يارب  ناناملـسم  ینعی  دـنکیم ، هّوق »  » هب ریبعت  هکلب  دوش ، جراخ  هدر  زا  ناـمز  تشذـگ  اـب  هک  دـیوگیمن  نخـس  یّـصاخ 

« هّوق  » هملک دنـشاب ، ایند  یماظن  ياهحالـس  نیرتهتفرـشیپ  هب  زّهجم  دیاب  نامز  رـصع و  ره  رد  دنریگب ، کمک  یحالـس  ره  زا  دیاب  شیوخ 
نمـشد يدوباـن  يارب  يوق  ییورین  هک  یتاـغیلبت  لـیاسو  اًـلثم ، دوشیم ؛ لـماش  مه  ار  یگنج ، ياهحالـس  زا  ریغ  رگید ، ياهحالـس  یّتح 

ره هصالخ ، دوشیم و  زین  یعامتجا  یقالخا ، يداصتقا ، روما  لماش  هملک  نیا  هک  هنوگنامه  دشابیم ، هّوق »  » لومـشم زین  دوریم  رامـشب 
هیآ لومـشم  دنک ، يرای  ار  ام  نمـشد  ربارب  رد  عافد  رد  و  دریگب ، ار  نمـشد  زواجت  يولج  و  دـشاب ، زاسراک  نمـشد  اب  دربن  رد  هک  يزیچ 

ورین و هّیهت  زا  فدـه  هیآ  زا  تمـسق  نیا  رد  ْمُهُمَْلعَی -» ُهَّللا  ُمُهَنوُمَْلعَت  ـال  ْمِِهنوُد  ْنِم  َنیرَخآ  َو  ْمُکَّوُدَـع  َو  ِهَّللا  َّوُدَـع  ِهب  َنُوبِهُْرت  . » دـشابیم
نامورحم ناگراچیب و  تراغ  لتق و  ناهج و  یناریو  اهناسنا و  يدوبان  یگدامآ ، نیا  زا  فده  تسا : هدـش  نایب  نینچ  یگنج  ياهحالس 

نمـشد ات  تشاد  رایتخا   309 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  رد  ار  اهحالـس  اهورین و  ماـمت  دـیاب  تسا . عورـشم  عاـفد  فدـه  هکلب  تسین !
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هلمح ناوتان  فیعض و  دارفا  اهروشک و  هب  هشیمه  ناملاظ  نارگمتس و  نوچ  دنارورپن ؛ رس  رد  زین  ار  هلمح  لایخ  هکلب  دنکن ، هلمح  تأرج 
، تسا نمـشد  ندناسرت  باهرإ و  يارب  یماظن  ناوت  ندرب  الاب  تسا . گنج  زواجت و  زا  اهنآ  هدنرادزاب  ِلماع  تردق ، تّوق و  دننکیم و 

شیازفا زا  فدـه  نیاربانب ، یفخم . ناهنپ و  نانمـشد  مه  راکـشآ و  رهاظ و  نانمـشد  مه  ناـتدوخ ، نانمـشد  مه  دـنوادخ و  نانمـشد  مه 
ُْمْتنا ال َو  ْمُْکَیلا  َّفَُوی  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ٍءْیَـش  ْنِم  اوقِْفُنت  ام  َو  . » دشاب یلامتحا  ياهزواجت  ربارب  رد  عورـشم  یقطنم و  عافد  دیاب  یماظن  تردـق 
، یماظن ياهحالس  نیرتهتفرـشیپ  يریگراک  هب  مالـسا و  شترا  یماظن  ناوت  ندرب  الاب  مالـسا و  یعافد  هینب  تیوقت  کش  نودب  َنوُمَلُْظت -»
هک اجنآ  زا  یلو  دننک ؛ نیمأت  ار  نآ  دیاب  ناناملـسم  هک  تشاد ، دهاوخ  يدایز  هنیزه  نآ ، دـننام  یعامتجا و  یقالخا ، یتاغیلبت ، يداصتقا ،
ررض هلماعم  نیا  رد  کش  نودب  دنادرگدهاوخزاب و  امش  هب  لماک  روطب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  دوشیم ، فرـصم  ادخ  هار  رد  اههنیزه  نیا 

ناوت و مامت  زا  دنتـسه  فّظوم  ناناملـسم  دنچ  ره  ُمیلَْعلا -» ُعیمَّسلا  َوُه  ُهَّنا  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو  اَهل  ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنا  َو  . » درک دیهاوخن 
تسد ناناملسم  دنک ، زارد  نانآ  يوس  هب  یتسود  تسد  نمشد  رگا  یلو  دنربب ، الاب  ار  شیوخ  یماظن  هینب  دننک و  هدافتسا  شیوخ  يورین 
باوج هفیرش  هیآ  نیا  تشاد . دنهاوخن  گنج  رب  يرارـصا  ناناملـسم  دننک ، حلـص  هب  توعد  اهنآ  رگا  و  دنراشفیم ، یمرگ  هب  ار  اهنآ 

نید مالـسا  رگا  اریز  دننک ، یفّرعم  بلط  گنج  نشخ و  هرهچ  کی  مالـسا  زا  دنراد  رارـصا  هک  يدونع  جوجل و  دارفا  يارب  تسا  یبسانم 
هب سپـس  دراـشفیمن ؛ یمرگ  اـب  ار  هدـش  زارد  حلـص  ناونع  هب  هک  یتـسد  دـنکیمن و  حلـص  هب  توـعد  زگره  دـشاب  ریـشمش  تنوـشخ و 
هب توعد  مالسا  هچ  رگا  َنینِمْؤُْملِاب -» َو  هِرْصَِنب  َكَدَّیا  يذَّلا  َوُه  ُهَّللا  َکَبْـسَح  َّناَف  َكوُعَدْخَی  ْنا  اوُدیُری  ْنا  َو  : » دهدیم رادشه  ناناملـسم 

دنشاب و نمشد  بیرف  رکم و  بظاوم  هک  دهدیم  رادشه  ناناملسم  هب  یلو  دهدیم ، تبثم  خساپ  نمشد  حلـص  توعد  هب  دنکیم و  حلص 
نمشد  310 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  رگا  ات  دـننک ، ظفح  ییالاب  ّدـح  رد  ار  یعافد  تردـق  یماـظن و  ناوت  مه  حلـص  ماـگنه  هب  یّتح 

شیوخ و یماظن  ياوق  دیدجت  يارب  هتفرگ و  رارق  یفیعـض  ّتیعقوم  رد  نمـشد  هک  نیا  لثم  دنوشن ؛ ریگلفاغ  ناناملـسم  درک ، هلیح  رکم و 
زا سپ  ات  دـیامنیم  حلـص  ياـهوگوتفگ  مرگرـس  ار  ناناملـسم  یتّدـم  دـنکیم و  نیغورد  حلـص  داهنـشیپ  اـهنآ ، دـیدج  یهدـنامزاس 

، دـننک ظفح  حلـص  ماگنه  هب  یّتح  ار ، شیوخ  یماظن  ناوت  ناناملـسم  رگا  اجنیا  رد  دزاس ؛ دراو  ناناملـسم  رب  ياهبرـض  دّدـجم  یگداـمآ 
هدنامرف هب  هک  نیا  زا  سپ  رتشا ، کلام  نامرف  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دننکیم . عفد  ار  نمـشد  هئطوت  دـش و  دـنهاوخن  ریگلفاغ 

زین حلص  ماگنه  رد  هک  دهدیم  رادشه  وا  هب  دیامن ، هدافتسا  دیآیم  شیپ  حلـص  تهج  هک  یتّیعقوم  ره  زا  دنکیم  هیـصوت  شیوخ  عاجش 
یفاک وت  يارب  دنوادخ  دنهد ) بیرف  ار  وت  دنهاوخب  رگا  : ) دیامرفیم هیآ  نایاپ  رد  سپـس  دنوادخ  « 1 . » دنکن تلفغ  نمشد  ياههئطوت  زا 
َْتفَّلا ام  ًاعیمَج  ِضْرْالا  ِیف  ام  َْتقَْفنا  َول  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َفَّلا  َو  . » درک تیوقت  نانمؤم ، دوخ و  يرای  اب  ار ، وت  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  تسا ؛
يادـج مه  زا  قّرفتم و  ياـهبلق  نیب  هک  تسوت  ناـبیتشپ  يدـنوادخ  اـم ! ربماـیپ  يا  ٌمیکَح -» ٌزیزَع  ُهَّنا  ْمُهَْنَیب  َفَّلا  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب 

جرخ ار  نیمز  يور  تورث  ماـمت  رگا  هـک  دنتـشاد  ینمـشد  توادـع و  مـه  اـب  ردـق  نآ  هـک  ییاـهلد  تـسا ، هدرک  داـجیا  تـفلا  ناـنمؤم 
يارب یگرزب  رایـسب  تمعن  نیا  تسا و  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  میکح  زیزع و  دـنوادخ  یلو  يدوبن ! اهنآ  بولق  فیلأت  رب  رداق  يدرکیم ،

. میزادرپیم رگید  ثحابم  هب  هدومن ، تعانق  رادـقم  نیمه  هب  هک  دراد  يدایز  ياهثحب  قوف  هناگراهچ  تایآ  تسا . ناناملـسم  همه  وت و 
311 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ 

؟ دننایک نینمؤم 

تایاور خساپ : دنتسه ؟ یناسک  هچ  نینمؤم  زا  روظنم  و  تسا ؟ هدش  لزان  یـسک  هچ  دروم  رد  ترـصن  هفیرـش  هیآ  لاؤس : دننایک ؟ نینمؤم 
رکذ ار  تاـیاور  نیا  « ، 2  » قحلا قاـقحا  هدنـسیون  مه  و  « 1  » ریدـغلا رد  ینیما  هماـّلع  موـحرم  مه  هک  دراد ، دوـجو  هنیمز  نـیا  رد  یناوارف 

ترـضح ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روای  رای و  نیتسخن  : » دیوگیم هک  یتایاور  تسخن ، تسا : مسق  ود  رب  تایاور  نیا  دناهدرک .
یلو دیوگیم ، نخس  مالسلا  هیلع  یلع  ترصن  هرابرد  هک  یتایاور  مود ، دراد . ترضح  نآ  هب  هراشا  ترصن  هیآ  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع 
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نبا  1 مینکیم : تعانق  تیاور  کـی  هب  روکذـم  تاـیاور  زا  هورگ  ره  زا  درادـن . یبلطم  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  ترـصن  هیآ  قیبطت  دروم  رد 
َکیرَش ال  يدْحَو ، اَنأ  ّالا  َهلا  ِشْرَْعلا ال  یَلَع  ٌبُوتْکَم  دنکیم : لقن  « 3  » هریره وبأ  زا  ار  ریز  تیاور  قشمد ، خیرات  باتک  هدنـسیون  رکاسع ،
هتشون تالمج  نیا  شرع  هقاس  رب  « 5 « » َنینِمْؤُْملِاب َو  هِرْصَِنب  َكَدَّیا  يذَّلا  َوُه   » ُُهلْوَق َِکلذ  َو  ٍِّیلَِعب  ُُهتْدَّیا  یلوُسَر ، َو  « 4  » يْدبَع ٌدَّمَُحم  َو  یل ،

یلع هلیسو  هب  ار  وا  نم  و  تسا ، نم  هداتـسرف  هدنب و  دّمحم ، مرادن ، یکیرـش  نم  تسین ، متـسه  اتکی  هک  نم  زج  ییادخ  چیه  تسا : هدش 
ص: نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا . هدمآ  یلع  ترصن  نوماریپ  شرع  هقاس  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  ترـصن  هیآ  زا  روظنم  مدرک و  دییأت 
هیلع و هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  ار  تیاور  نیا  ًاحیرـص  هریره  وبأ  دنچ  ره  لّوا : دسریم : رظن  هب  مزال  اجنیا  رد  هتکن  دنچ  يروآدای   312

دناوتیمن وا  اریز  تسا ؛ هدینـش  ربماـیپ  زا  هک  دوشیم  مولعم  ِشْرَْعلا » یَلَع  ٌبُوتْکَم   » هلمج هب  هّجوـت  اـب  یلو  دـهدیمن ؛ تبـسن  ملـس  هلآ و 
رفن کی  دروم  رد  درف و  هب  رصحنم  هک  ییاهلوزن  نأش  تسخن ، تسا : مسق  ود  رب  نآرق  تایآ  لوزن  نأش  مود : دشاب . هتشاد  ییاعّدا  نینچ 

رگید سکچیه  لماش  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دروم  رد  ًارـصحنم  هک  نآ ، دننام  و  تیالو » هیآ   » و نید » لامکا   » هیآ لثم  تسا ،
قادـصم صخاش و  درف  کـی  یلو  ددرگیم ، يدّدـعتم  دارفا  لـماش  تسین و  درف  کـی  هب  رـصحنم  هک  ییاـهلوزن  نأـش  رگید ، دوشیمن .
ترـضح نآ  یلو  تسین ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  صوصخ  دروـم  رد  هک  ترـصن  هیآ  دـننام  دوـشیم ، هدرب  ماـن  وا  زا  اـًلومعم  هک  دراد  لـمکأ 

- فلا هلمج : زا  دـناهدرک ، لقن  ار  قوف  تیاور  زین  يرگید  دارفا  رکاسع ، نبا  رب  هوالع  موس : تساـهنآ . صخاـش  درف  لـمکأ و  قادـصم 
ۀیاـفک رد  یجنگ  هماـّلع  د - « 3  » ةّدوملا عیباـنی  رد  يزودـنق  ج - « 2  » روثنملا ّرّدـلا  رد  یطویـس  ب - « 1  » ضاـیّرلا رد  يربط  نیّدـلا  ّبحم 

یلـص ربمایپ  روای  رای و  نیتسخن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دنکیم  لقن  رگید  نایوار  زا  يدایز ، تایاور  ینیما  هماّلع  موحرم   2 « 4  » بلاّطلا
، تاـیاور نیا  هلمج  زا  تسا . بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  هفیرـش ، هیآ  زا  دارم  هک  دـنکیمن  حیرـصت  یلو  دـنکیم ، یفّرعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

اََّمل دنکیم : لقن  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  کلام »  313 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  نب  سنأ   » هک تسا  یثیدـح 
هدـهاشم دـندرب ، جارعم  هب  ارم  یتقو  ٍِیلَِعب  ُُهتْرَـصَن  ٍِّیلَِعب ، ُُهتْدَّیا  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمحم  ُهَّللا ، اَّلا  َهلا  ال  ًابُوتْکَم : ِشرَعلا  ِقاس  یلَع  ُْتیَأَر  یب : َجِرُع 

ار دّمحم  تسادخ ، هداتسرف  ربمایپ و  دّمحم  تسین ، اتکی  يادخ  زج  ییادخ  چیه  : » تسا هدش  هتشون  تالمج  نیا  شرع  هقاس  رب  هک  مدرک 
هلمج زا  تسا ، هدمآ  ّتنس  لها  فلتخم  ياهباتک  رد  قوف  ثیدح  « 1 . » مدومن کمک  ار  وا  یلع  هطساو  هب  مدرک و  دییأت  یلع  هلیسو  هب 

يربکلا صئاـصخ  - 4 « 4  » ییوّمح دـئارف  - 3 « 3  » یمزراوخ بقاـنم  - 2 « 2  » یبقعلا رئاـخذ  - 1 درک : هراـشا  ریز  ياـهباتک  هب  ناوـتیم 
نینچ ّتیّمها  هناشن  تسا » هدـش  هتـشون  هلأسم  نالف  دـنوادخ  شرع  هقاـس  رب  : » دوشیم هتفگ  هک  نیا  « 6  » رگید ياـهباتک  و  « 5  » یطویس

نیا رب  لیلد  هدـش ، هتـشون  مالـسلا  هیلع  یلع  مان  شربمایپ ، دـنوادخ و  كرابم  مان  رانک  رد  یهلا و  شرع  قاس  رد  هک  نیا  تسا ، ياهلأسم 
ینیشناج دهاوخب  دنوادخ  رگا  هک  تسا  یعیبط  تسا و  هدوب  ناناملسم  نیرترب  ربمایپ  يرای  ترصن و  تهج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا 
باختنا ار  یـصخش  دـنهاوخب  مه  ناناملـسم  رگا  دریگیم و  رظن  رد  روظنم  نیا  يارب  ار  ناناملـسم  نیرترب  دـنک ، باـختنا  شربماـیپ  يارب 

314 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دنورب . یصخش  نینچ  غارس  هب  هک  دنکیم  مکح  لقع  دننک ،

؟ دننایک نینمؤم 

ناوت مامت  اب  مالسا  زا  عافد 

ربمایپ زا  تیامح  هیاس  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  هداعلاقوف  ّتیّمها  هک  دیدرک  هظحالم  دش ، هدناوخ  هک  یتایآ  رد  ناوت  مامت  اب  مالسا  زا  عافد 
يربهر زا  عافد  يارب  شالت  هیاس  رد  ار  زاـتمم  ّتیعقوم  نیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا . هدـمآ  تسد  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مامت اب  هک  مینیبیم  نادیم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هدوب  طوقس  هناتـسآ  رد  هاگترپ و  هبل  رد  مالـسا  هک  یتاظحل  رد  درک . بسک  ناناملـسم 
نمـشد اب  هزرابم  لوغـشم  ییاهنت  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندوب  هدرک  رارف  همه  هک  دُـحا  گنج  رد  اًـلثم  دزادرپیم . مالـسا  زا  عاـفد  هب  ورین 
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نیدـب دـنک . ههبج  هب  تشپ  هک  تسین  یـسک  ربمایپ  هک  دـنادیم  یلو  درادـن ، يربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یلع  دوشیم ،
ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ددرگیم ، زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لابند  هب  تسا  گنج  لوغـشم  هک  روطنامه  تهج 

شبوـبحم رود  هب  راوهناورپ  تسا ، يراـج  نوـخ  شایناـشیپ  زا  هتـسکش و  شکراـبم  نادـند  هک  دـباییم  گـنج  نادـیم  زا  ياهشوـگ  رد 
«1 . » درادیمرب یناوارف  ياهمخز  و  دـنکیم ، عافد  مالـسا  نایک  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  اـهنت  هّکی و  دـخرچیم و 
زا شیوخ  ناوت  اهدادعتـسا و  مامت  هصالخ ، شناد و  ملع و  ّتبحم ، ترـشاعم ، نسُح  قالخا ، لام ، ناج ، اب  دیاب  زین  ترـضح  نآ  نایعیش 

. دندرگن مالسلا  هیلع  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدنمرـش  دنـشاب و  زارفارـس  تمایق  يادرف  هَّللا  ءاش  نا  ات  دننک ، عافد  مالـسا 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  صوصخم  لئاضف  تایآ   315 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  *** 

باتکلا ملع  هیآ   4

هراشا

هیآ 43» دـعر ، هروس   » ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  یْنَیب  ًادیهَـش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  اًلَـسُْرم  َتَْسل  اُورَفَک  َنیذَّلا  ُلُوُقَی  َو  باتکلا  ملع  هیآ   4
ُْملِع ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  یْنَیب  ًادیهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  اًلَـسُْرم  َتَْسل  اُورَفَک  َنیذَّلا  ُلُوُقَی  َو  باتکلا  ملع  هیآ   317 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ 

( نآرق رب  یهاگآ  و   ) باتک ِملع  هک  یـسک  و  دنوادخ ، هک  تسا  یفاک  : » وگب یتسین » ربمایپ  وت  : » دنیوگیم دـندش  رفاک  هک  اهنآ  ِباتِْکلا 
هیآ 43» دعر ، هروس  .« » دنشاب هاوگ  امش  نم و  نایم  تسوا ، دزن 

ثحب يامنرود 

هراشا

هدافتسا ترضح  نآ  تیالو  رب  یلیلد  ناونع  هب  نآ  زا  ناوتیم  هک  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  لئاضف  تایآ  زا  رگید  یکی  ثحب  يامنرود 
قدـص رب  دـهاش  هاوگ و  ناونع  هب  سک  ود  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . باـتکلا  ملع  هیآ  درک ،
مالـسا ربمایپ  ياعّدا  قدص  هاوگ  هنوگچ  ود ، نیا  هک  نیا  باتکلا .» ملع  هدنع  نم   » يرگید و  لاعتم ،» دنوادخ   » یکی دربیم : مان  شیاعّدا 

دهاوخ لّصفم  حورـشم و  روطب  هدـنیآ  ياـهثحب  رد  تسیک ؟ باـتکلا » ملع  هدـنع  نم   » زا روظنم  و  دنتـسه ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. دوش میدقت  همّدقم  ناونع  هب  یبلطم  تسا  مزال  هفیرش ، هیآ  ریسفت  حرش و  زا  لبق  یلو  دمآ ؛

! دیریذپن لیلد  نودب  ار  زیچ  چیه 

، نآرق رد  تیالو  تایآ  همه  هب  هکلب  اهناملـسم ، همه  هب  دیجم  نآرق  یـساسا  مهم و  تامیلعت  زا  یکی  دیریذپن ! لیلد  نودـب  ار  زیچ  چـیه 
. تسا لوبق  لباق  لیلد  اب  مأوت  یبلطم  ره  شریذپ  مالـسا  رظن  زا  يرآ ، دنریذپن . لیلد  نودب  ار  زیچ  چـیه  هک  تسا  نیا  اهناسنا ،  318 ص :
.« دـیروایب عوضوم ) نیا  رب   ) ار دوخ  لیلد  ْمُکَناهُرب ؛ اُوتاه  : » میناوخیم تایآ  نیا  رد  دراد . دوجو  هنیمز  نیا  رد  دـیجم  نآرق  رد  هیآ  راهچ 

قداص شیوخ  ياهاعّدا  رد  رگا  وگب  اهنآ  هب  دـیامرفیم : شربمایپ  هب  دـنوادخ  تسا ؛ يراصن  دوهی و  هاـگ  تاـیآ ، نیا  رد  بطاـخم  « 1»
هاـگ و  دـننک . هئارا  ار  دوخ  لـیلد  دوشیمن ) تشهب  دراو  يراـصن  دوهی و  زا  ریغ  سک  چـیه  تساـهنآ و  ِنآ  زا  اـهنت  تشهب  هک   ) دنتـسه

ناهرب لیلد و  شیوخ  ياهاعّدا  رب  دـیاب  مه  اهنآ  دنتـشاد ، اهتب  دروم  رد  ساسایب  چوپ و  ییاـهاعّدا  هک  دنتـسه ، ناتـسرپتب  بطاـخم 
مه اجنآ  رد  یـسک  رگا  تسا ، تمایق  زور  هب  هراشا  قوف  تاـیآ  زا  یکی  یّتح  دـش . دـهاوخن  هتفریذـپ  اـهنآ  نخـس  هنرگو  دنـشاب  هتـشاد 
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رد « 2  » یبلطم ره  تابثا  يارب  هک  مینکیم  هدافتـسا  قوف  تایآ  زا  نیاربانب ، دشاب . ناهرب  لیلد و  هئارا  اب  هارمه  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  ییاعّدا 
رگا یلاع  رایـسب  گنهرف  نیا  دوش و  هئارا  ناهرب  لیلد و  دیاب  یتّلم  موق و  ره  يوس  زا  ترخآ و   319 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ایند و 

اهتمهت و اهيرالاساغوغ و  اهلاجنج و  تاعیاش و  دوشیم و  هتفرگ  ساسایب  چوپ و  نانخس  تافارخ و  يولج  دوش  یلمع  ياهعماج  رد 
نیرتسّدقم دوخ  یـصخش  عفانم  ياتـسار  رد  دنوش و  راوس  نآ  رب  ناراوس  جوم  ات  دنک ، داجیا  جوم  دناوتیمن  ياهعماج  نینچ  رد  اهماّهتا 

شیوخ ياعّدا  قدـص  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یّتح  هک  تسا  ساـسا  نیا  رب  دـنربب ! خلـسم  هب  ار  مدرم  تاسّدـقم 
نیا هب  هّجوت  اب  دـهدیم . هئارا  دـنریذپیم ، ار  اهنآ  تداهـش  سک  همه  هک  يدـهاش  ود  و  ربتعم ، هاوگ  ود  دـنکیم و  رکذ  لیلد  ناـهرب و 

. میزادرپیم هفیرش  هیآ  ریسفت  حرش و  هب  همّدقم 

ریسفت حرش و 

تّوبن نادهاش 

دنوادخ يوس  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  دنتـسه  یعّدم  نارفاک  اًلَـسُْرم -» َتَْسل  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُلوُقَی  َو   » تّوبن نادهاش 
، دیجم نآرق  گنهرف  قبط  شیوخ ، تلاسر  تابثا  يارب  دیاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نیاربانب ، تسا ؛ هدشن  هداتـسرف 

ُْملِع ُهَدـْنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیهَـش  ِهَّللاـِب  یفَک  ْلـُق  : » دـیامرفیم هیآ  هـمادا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تـهج  نیدـب  درواـیب ، یناـهرب  لـیلد و 
نم لّوا  هاوگ  منکیم ؛ هئارا  دـنهدب  تداهـش  راّفک  امـش  ربمایپ و  ِنم  نیب  هک  هاوگ ، دـهاش و  ود  نم  وگب  راّفک  هب  ام ! ربمایپ  يا  ِباتِْکلا -»

ار نآ ، زا  یئزج  هن  باتکلا » ملع   » مامت هک  یـسک  ینعی ، تسوا ؛ دزن  باتکلا » ملع   » هک تسا  یـسک  رگید  دهاش  و  تسا ، لاعتم  دـنوادخ 
یفاک دنتـسه  لیلد  لابند  هب  ًاتقیقح  هک  یناسک  يارب  دهاش  ود  نیا  و  دـنهدیم . تداهـش  نم  يربمایپ  تلاسر و  رب  هاوگ  ود  نیا  تساراد .

320 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا .

! دنوادخ تداهش  یگنوگچ 

تلاسر رب  تداهـش  هنوگچ  دنیبب ، ار  وا  دناوتیمن  سک  چیه  تسا و  بیاغ  اهرظن  زا  هک  يدـنوادخ  لاؤس : دـنوادخ ! تداهـش  یگنوگچ 
یقدص دهاش  دهدیم  رارق  شربمایپ  رایتخا  رد  هک  یتازجعم  قیرط  زا  دنوادخ  خساپ : دهدیم ؟ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

مقر اهدص  هکلب  مقر ، ود  هن  مقر و  کی  هن  میکح ، ِدـنوادخ  تسا  لاحم  اریز  تسا ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  رب 
، نیاربانب دنکیمن . هارمگ  ار  شناگدنب  میکح  دنوادخ  دنوشیم و  هارمگ  شناگدنب  هنرگو  دـهد  رارق  نیغورد  يربمایپ  رایتخا  رد  هزجعم 

. تسوا تلاسر  رب  تداهش  دوخ  هداد ، رارق  شربمایپ  رایتخا  رد  یناوارف  تازجعم  دنوادخ  هک  نیمه 

؟ تسیک باتکلا » ملع  هدنع  نم  »

ُْملِع ُهَْدنِع  ْنَم   » زا روظنم  - 1 تسا : هدرک  حرطم  هنیمز  نیا  رد  هّیرظن  هس  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  هماّلع  تسیک ؟ باتکلا » ملع  هدـنع  نم  »
نیا رد  نیاربانب ، تسا ؛ ینعم  کی  هب  ود  ره  تسا و  ِهَّللِاب »  » رب يریسفت  فطع  هلمج ، نیا  تقیقح  رد  تسا . لاعتم  دنوادخ  نامه  ِباتِْکلا »

و « 1 . » تسا لاعتم  دنوادخ  نآ  هدشن و  حرطم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ياعّدا  قدص  يارب  رتشیب  دهاش  کی  هفیرـش  هیآ 
هیلع فوطعم  زا  ریغ  هزات  یبلطم  فوطعم  هلمج  هک  نیا  تسا و  دّدـعت  فطع ، رد  یلّوا  نوناـق  لـصا و  اریز  تسا ؛ دودرم  هّیرظن  نیا  نکل 

هک ینامز  ات  نیاربانب ، دنراد ؛ ناعذا  نآ  هب  برع  تاّیبدا  نادنمـشناد  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و  تسا . لصا  فالخ  يریـسفت  فطع  دشاب و 
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هن تسا ، دیدج  یبلطم  نایب  ددص  رد  هلمج  نیا  هک  تفگ  دیاب  تسا ، يریسفت  فطع  قوف  هلمج  هک  میـشاب  هتـشادن  يربتعم  نقتم و  لیلد 
لّوا هّیرظن  ّدر  نمـض  مود ، هّیرظن  هب  نادـقتعم  - 2 تسین . لوبق  لـباق  قوف  هّیرظن  تهج ، نیدـب  دوش ؛ بوـسحم  لـبق  هلمج  رارکت  هک  نیا 

نب هللا  دبع   » اهنآ هلمج  زا  هک  دندیورگ ، مالسا  هب  هک  دنتسه  باتک  لها  زا  هتسد  نآ  باتکلا » ملع  هدنع  نم   » زا روظنم  هک  دنتسه  دقتعم 
هللا یلص  مالـسا  ربمایپ  ياههناشن   321 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  راثآ و  دوب . فاـصنا  اـب  اـّما  يدوهی ، يدنمـشناد  وا  «، 2  » تسا مالس »

هیلع و هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  دوجو  رد  ار  نامّزلا ، رخآ  ربمایپ  ياههناشن  هک  یماگنه  دوب و  هدـناوخ  تاروت  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هاگیاج دنامیم  یقاب  دوخ  نید  رب  رگا  هک  یلاح  رد  دروآ ، نامیا  ترضح  نآ  هب  تسا ، دنوادخ  هداتـسرف  وا  هک  دیمهف  دید و  ملـس  هلآ و 

رـس رب  اپ  تخانـش ، ار  تقیقح  هک  یتقو  وا  یلو  دنداهنیم ، شرایتخا  رد  مه  یبسانم  يّدام  تاناکما  دـیاش  تشاد و  نایدوهی  دزن  ياهژیو 
وا دزن  رد  تاروت ، رد  ربمایپ  ياههناشن  ینعی  باتکلا ،» ملع   » هک تسا  یـسک  وا  نیاربانب ، دـیورگ ؛ مالـسا  نید  هب  داهن و  یناسفن  ياـهاوه 

لاعتم و دنوادخ  رگید ، ریبعت  هب  دشابیم . شتّوبن  تلاسر و  رد  ربمایپ  ياعّدا  قدص  دهاش  ود  زا  یکی  يو  سپ  داد ، تداهش  نآ  رب  دوب و 
شریذپ لباق  زین  هّیرظن  نیا  یلو  تسا . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  رب  هاوگ  دهاش و  ود  نیـشیپ ، ینامـسآ  ياهباتک 

مالـسا نید  هب  هنیدم  رد  مالـس  نب  هللا  دبع  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  لزان  هّکم  رد  هک  تسا  ییاههروس  هلمج  زا  دـعر  هروس  اریز  تسین ؛
، موس هّیرظن  - 3 دشاب . وا  هب  هراشا  هیآ  نیا  ات  دوب ، هدشن  ناملسم  مالس  نب  هللا  دبع  زونه  ثحب ، ّلحم  هیآ  لوزن  نامز  رد  نیاربانب ، دیورگ ؛
« باتکلا ملع  هدنع  نم   » زا روظنم  هک  تسا  نیا  هدش ، هراشا  نآ  هب  نآ  دننام  یثیدـح و  یخیرات ، يریـسفت ، ياهباتک  زا  يرایـسب  رد  هک 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  مالسا و  نادنمشناد  زا  يردخ ، دیعـس  وبا  « 1 . » تسا مالسلا  امهیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ترضح 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  دیوگیم : دنتسه ، نیبشوخ  وا  هب  تبـسن  زین  هعیـش  ءاملع  و  دشابیم ، ّتنـس  لها  لوبق  دروم  هک 
نب نامیلـس  مردارب  ریزو  روظنم  دوـمرف : ترـضح  تسا ؟ یـسک  هچ  «« 2  » باـتکلا نم  ملع  هدـنع  يذـّلا   » زا روظنم  مدرک : ضرع  مدیـسر ،

322 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسیک ؟ دعر  هروس  رد  باتکلا » ملع  هدنع  نم   » زا روظنم  مدرک : ضرع  تسا . ایخرب ، نب  فصآ  دواد ،
نب هللا  دـبع  يردـخ ، دیعـس  وبا  رب  هوالع  ار  تیاور  نیا  تسا ». یلع  مردارب  روظنم  1 ؛»  » ٍِبلاـط یبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  یخا  َكاذ  : » دومرف ترـضح 
لقن ار  قوف  تیاور  هک  یناسک  هلمج  زا  و  دناهدرک . تیاور  زین  نارگید  یلع و  نب  دیز  هّیفنح ، نب  دّمحم  ریبج ، نب  دیعس  ناملـس ، سابع ،

ریـسفت نیرتهب  نیاربانب ، درک . هراـشا  نارگید  و  «، 5  » يذمرت «، 4  » يزاریش یکتـشد  هماّلع  «، 3  » یطویس «، 2  » یبطرق هب  ناوتیم  دـناهدرک 
. تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ترضح  باتکلا » ملع  هدنع  نم   » يارب

! مالسلا هیلع  یلع  ندوب  دهاش  یگنوگچ 

هیآ هک  میتفریذـپ  هدـش ، دراو  هفیرـش  هیآ  لوزن  نأش  رد  هک  یناوارف  تایاور  هب  هّجوت  اب  لاؤس : مالـسلا ! هیلع  یلع  ندوب  دـهاش  یگنوگچ 
رب هاوگ  دـهاش و  ترـضح  نآ  هنوگچ  هکنیا : نآ  دـیآیم و  شیپ  رگید  یلاؤس  یلو  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دروم  رد  روکذـم 

: دینک هّجوت  لاثم  ود  هب  لاؤس ، نیا  باوج  ندش  نشور  يارب  خساپ : تسا ؟ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  تلاسر  تّوبن و 
زامن تلیضف  مه  ات  دورب  دجسم  هب  زامن  ماگنه  هب  دسانشیمن و  ار  رهش  نآ  یلاها  زا  سک  چیه  هک  دوش  يرهش  دراو  یـصخش  رگا  فلا -
ماما تلادع  هب  دناوتیم  هنوگچ  دسانـشیمن ، ار  سک  چـیه  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ار ، تعامج  زامن  تلیـضف  مه  دـنک و  كرد  ار  تقو  لّوا 

، دنـشاب هدرک  ءادـتقا  وا  هب  ّتقد ، لـها  صّخـشتم و  مدرم  زا  ياهّدـع  هک  نیمه  دـنیامرفیم : ءاـهقف  دـنک ؟ ادـتقا  وا  هب  دربب و  یپ  تعاـمج 
هدرک ادـتقا  تعامج  ماما  نآ  هب  هدروخلاس  یناـحور  اهدـص  هک  نیا  لـثم  درب ؛ تعاـمج  ماـما  تلادـع  هب  یپ  هّدـع  نیا  ءادـتقا  زا  ناوتیم 
مینک هدـهاشم  رگا  323 ب - ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  میربیم . یپ  تعاـمج  ماـما  تلادـع  هب  نیمومأـم  قیرط  زا  اـجنیا  رد  دنـشاب ،
سرد هدز و  بدأ  يوناز  میـسانشیمن  ار  وا  ام  هک  يداتـسا  دزن  تسا ، مدرم  همه  مارتحا  دروم  سانـشرس و  یملع  ظاـحل  زا  هک  یـصخش 
داتسا دزن  هک  مییامن  هدهاشم  ار  یّلح  هماّلع  ای  يراصنا ، خیـش  رگا  اًلثم ، میربیم ؛ یپ  داتـسا  تمظع  هب  درگاش  شناد  ملع و  زا  دناوخیم ،
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روکذـم لاؤس  خـساپ  هب  نونکا  لاثم ، ود  نیا  هب  هّجوت  اـب  میربیم . یپ  داتـسا  تمظع  هب  درگاـش  نیا  قیرط  زا  دـناوخیم ، سرد  یماـنمگ 
ملع نآ  اب  یلع  مینیبیم : نیرترب  یناسنا  یقالخا و  تافص  مامت  رد  ار  يو  میزادرپیم ، یلع  ّتیصخش  هعلاطم  هب  هک  یماگنه  دینک : هّجوت 
هدرک شوارت  یناسنا  زغم  زا  دنکیمن  رواب  دنکیم  هشیدنا  رّکفت و  نآ  رد  ناسنا  یتقو  هک  تسا  هغالبلا  جـهن  نآ  هنومن  کی  هک  شناد ، و 

ياهتواضق نآ  اب  یلع  تسا ». اهناسنا  مامت  تاملک  زا  رتالاب  دنوادخ و  مالک  زا  رتنییاپ  : » دـناهتفگ نآ  فصو  رد  تهج  نیدـب  دـشاب ،
. دناتـسیم ملاظ  زا  ار  مولظم  قح  دنکیم و  لصف  ّلح و  هجو  نیرتهب  هب  ار  ییاضق  ياههدـنورپ  نیرتتخـس  هک  هدـننکتوهبم ، بیجع و 
ات درادن . یهّجوت  وا  زج  سک  چیه  هب  دـشیدنایمن و  دـنوادخ  هب  زج  زامن  ماگنه  هب  هک  فیـصوت ، لباق  ریغ  یگدـنب  تدابع و  نآ  اب  یلع 
اب یلع  دوشیم . ماجنا  ّتیقفوم  اب  دنهدیم و  ماجنا  وا  يور  رب  زامن  ماگنه  هب  ار  تسا  تخـس  یلع  رب  زامن  ریغ  رد  هک  ياهجلاعم  هک  اجنآ 

تلادـع نآ  اـب  یلع  دـنکیمن . نمـشد  هب  تشپ  زگره  دوشیمن و  بوـلغم  یگنج  چـیه  رد  هک  شایندز ، لاـثم  تعاجـش  تماهـش و  نآ 
. دوشیم شتداهـش  هب  یهتنم  تلادع  نیمه  هرخالاب  دنک و  جراخ  تلادع  ریـسم  زا  ار  وا  دـناوتیمن  زیچ  چـیه  سکچـیه و  هک  شدـیدش 

هللا یلص  مالسا  ربمایپ  هب  هک  مینک  هظحالم  تساهناسنا ، نیرترب  رگید  ياهیگژیو  فاصوا و  نیا  رد  هک  ار ، مالسلا  هیلع  یلع  رگا  يرآ ،
زا ایآ  دنادیم ، دّمحم  ناگدنب  زا  ياهدنب  ار  دوخ  هدومن و  وا  نید  غیلبت  فقو  ار  شیوخ  یگدـنز  مامت  هدروآ و  نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تّوبن  رب  يرگید  هاوگ  دهاش و  یلع  نیاربانب ، میربیمن ؟ یپ  دّمحم  ترضح  تلاسر  ياعّدا  ّتیناقح  هب  یلع 
ًاضرف رگا  هک  تسا  ّتیّمها  اب  ردق  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تّوبن  رب  هاوگ  دهاش و  نیا  ام  داقتعا  هب  تسا . ملـس  هلآ و 

! دوب یفاک  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  تداهـش  زج  تشادـن  شیوخ  تّوبن  رب  يرگید  لـیلد  چـیه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
324 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ 

مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ایخرب و  نب  فصآ  نیب  ياهسیاقم 

رد شناتساد  دوب و  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  ریزو  ایخرب  نب  فصآ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ایخرب و  نب  فصآ  نیب  ياهسیاقم 
ادـخ ربمایپ  نآ  يوس  هب  دـش و  نامیلـس  ترـضح  میلـست  أبـس  هکلم  هک  یماـگنه  : » تسا ریز  حرـش  هب  نآ  هصـالخ  هک  هدـمآ  لـمن  هروس 
هکلم هک  نآ  زا  لبق  تسا  رداق  امـش  زا  کی  مادک  تفگ : دندوب ، سنا  نج و  زا  هک  شنارازگراک ، هب  باطخ  ترـضح  نآ  درک ، تکرح 
تّدـم یلو  مروآیم ، وت  دزن  ار  نآ  نم  تفگ : نایّنج  زا  یکی  دروایب ؟ ام  يارب  ار  وا  تخت  ددرگ ، رـضاح  ام  دزن  رد  دوش و  ام  میلـست  أـبس 

راک نیا  تساوخیم  دشن و  یضار  رما  نیا  هب  نامیلـس  ترـضح  اییوگ  دسرب ! مامتا  هب  امـش  هسلج  نیا  هک  نیا  زا  شیپ  تسا ؛ مزال  ینامز 
ياهداعلاقراخ ياهراک  نآ ، هلیسو  هب  و  ایخرب ) نب  فصآ   ) دوب وا  دزن  رد  باتکلا  ملع  زا  یتمسق  هک  یـصخش  اذهل  دریذپ و  ماجنا  رتدوز 

تخت نآ  درک  زاب  مشچ  نامیلس  ات  منکیم ، رـضاح  وت  دزن  رد  ار  أبـس  هکلم  تخت  ینز ، مه  رب  مشچ  هک  نآ  زا  شیپ  تفگ : دادیم  ماجنا 
دنوادخ زا  ار  اهتمعن  نیا  همه  تخادرپ و  دنوادخ  رکش  هب  تفای  تسد  شیوخ  روظنم  هب  هک  نیا  زا  سپ  نامیلس  دید ! رـضاح  شدزن  ار 
یتمظع اب  هداعلا و  قراخ  ياهراک  نینچ  ماجنا  رب  رداق  مظعا ، مسا  باتکلا و  ملع  زا  یتمـسق  رب  عـالّطا  اـب  اـیخرب  نب  فصآ  « 1 .« » تسناد

لباق وا  تردق  ایآ  تسنادیم ، ار  مظعا  مسا  ّلک  دوب و  باتکلا  ملع  مامت  ياراد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  لاح  دش ،
نآ ینیوکت  ملع  يانعم  اریز  دز ؛ مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  هّینیوکت  تیالو  هب  یلپ  ناوتیم  ثحب  نیا  زا  تسا ؟ ایخرب  نب  فصآ  اب  هسیاقم 
هب ناراوگرزب  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  هکلب  دوب ، نیضرألا  تاوامـسلا و  قلاخ  مالـسلا  هیلع  یلع  میـشاب  دقتعم  ام  هَّللاب  ذوعن  هک  تسین 
رد تیالو  تایآ  داد *** . ماجنا  ایخرب  نب  فصآ  هک  يراک  هیبش  دنـشاب ، هتـشاد  یتسه  ملاع  رد  یتافّرـصت  دنتـسناوتیم  راـگدرورپ  نذا 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  صوصخم  لئاضف  تایآ   325 ص : نآرق ،
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هراشا

ام انْدَجَو  ْدَـق  ْنا  ِراَّنلا  َباحْـصا  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصا  يَداَن  َو  ناذا  هیآ  نّذؤم و  هیآ  مالـسلا 5 و 6  هیلع  یلع  ترـضح  صوصخم  لئاضف  تایآ 
َنِم ٌناذا  َو  هیآ 44 » فارعا ، هروس   » َنیِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْنا  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذاَف  ْمَعَن  اُولاق  ًاّقَح  ْمُکُّبَر  َدَعَو  ام  ُْمتْدَجَو  ْلَهَف  ًاّقَح  انُّبَر  انَدَـعَو 

327 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هیآ 3 » هبوت ، هروس   ... » ُُهلوُسَر َو  َنیکِرْـشُْملا  َنِم  ٌءيَرب  َهَّللا  َّنا  ِرَبْکْالا  ِّجَْحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلا  ِهلوُسَر  َو  ِهَّللا 
دنوادخ تسا . مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لیاضف  هب  طوبرم  تایآ  رگید  زا  هبوت  هروس  فارعا و 3  هروس  تایآ 44  ناذا  هیآ  نّذؤم و  هیآ 

ًاّقَح ْمُکُّبَر  َدَعَو  ام  ُْمتْدَجَو  ْلَهَف  ًاّقَح  انُّبَر  انَدَعَو  ام  انْدَجَو  ْدَق  ْنا  ِراَّنلا  َباحْصا  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصا  يَداَن  َو  دیامرفیم : فارعا  هروس  هیآ 44  رد 
هداد هدعو  ام  هب  نامراگدرورپ  ار  هچنآ  : » هک دننزیم  ادص  ار  نایخزود  نایتشهب ، َنیِملاَّظلا و  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْنا  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذاَف  ْمَعَن  اُولاق 
هچنآ همه  يرآ ، : » دنیوگیم نایخزود  دیتفای »!؟ قح  دوب  هداد  هدعو  امش  هب  ناتراگدرورپ  ار  هچنآ  مه  امـش  ایآ  میتفای ؛ قح  ار  همه  دوب ،

رد و  داب »! نارگمتـس  رب  دنوادخ  تنعل  : » هک دهدیم  ادن  اهنآ  نایم  رد  ياهدنهدادن  ماگنه ، نیا  رد  میتفای » قح  دوب  هداد  هدـعو  دـنوادخ 
یمالعا نیا ، و  ُُهلوُسَر ...  َو  َنیکِرْشُْملا  َنِم  ٌءيَرب  َهَّللا  َّنا  ِرَبْکْالا  ِّجَْحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلا  ِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذا  َو  میناوخیم : هبوت  هروس  هیآ 3 

تایآ دنرازیب ...  ناکرـشم  زا  شربمایپ  دنوادخ و  هک : نابرق ] دیع  زور   ] ربکا ّجح  زور  رد  مدرم  مومع )  ) هب شربمایپ  ادخ و  هیحان  زا  تسا 
328 ص : نآرق ، رد  تیالو 

ثحب يامنرود 

هروس هیآ 44  رد  دـشابیم و  ترخآ  ناهج  لئاسم  نوماریپ  هک  هتفر ، راک  هب  راب  کی  اهنت  دـیجم  نآرق  رد  نّذؤم »  » هملک ثحب  ياـمنرود 
ریما ترـضح  لیاضف  اب  طابترا  رد  ود  ره  دـشابیم و  هبوت  هروس  هیآ 3  رد  نآ  و  هدـمآ ، ناذا »  » هملک مه  راب  کی  و  تسا ؛ هدـمآ  فارعا 
یلو دوشیم ، هتفگ  زامن  هب  توعد  يارب  هک  تسا  یصوصخم  ياهرکذ  يانعم  هب  ام  نامز  رصع و  رد  ناذأ » . » تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

هب ناذأ »  » رگید ریبعت  هب  و  زامن . تقو  مالعا  هاگ  و  گنج ، مالعا  هاگ  دـیدهت ، اب  مأوت  مالعا  هاگ  تسا ، مـالعا  هنوگره  ياـنعم  هب  تغل  رد 
دراد یعیسو  يانعم  هکلب  تسین ، زامن  مالعا  صوصخم  ناذا  سپ  تسا . ینلع  راکشآ و  تروص  هب  یمایپ  ندیناسر  يانعم 

فارعا هیآ 44  ریسفت  حرش و 

نایمّنهج نایتشهب و  يوگتفگ 

اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  : » مینک عورـش  لبق  هیآ  دـنچ  زا  تسا  مزال  نّذؤم ، هیآ  ریـسفت  ندـش  رتنشور  يارب  نایمّنهج  ناـیتشهب و  يوگتفگ 
- دناهداد ماجنا  حلاص  لامعا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  و  َنوُِدلاخ ؛ اهیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصا  َِکئلوُأ  اهَعْسُو  اَّلا  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  َال  ِتاِحلاَّصلا 

ًاـسْفَن ُفِّلَُکن  ال   » هلمج دنام ». دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  دنتـشهب و  لها  اهنآ  منکیمن - فیلکت  شاییاناوت  هزادنا  هب  زج  ار  سک  چـیه  هتبلا 
ِحلاص ِلمع  نامیا و  هک  نیا  نآ  دراد و  یّمهم  هتکن  هب  هراـشا  تسا - هدـمآ  قوف  هیآ  رد  هضرتعم  هلمج  کـی  تروص  هب  هک  اهَعْـسُو -» اَّلا 
نامیا راظتنا  وا  كرد  ناوت و  هزادنا  هب  سک  ره  زا  هکلب  دوریمن ، يواسم  حـلاص  لمع  نامیا و  راظتنا  مدرم  همه  زا  تسین و  ناسکی  همه 

زا هک  يراظتنا  تسین و  مدرم  هّیقب  نامیا  حطس  رد  رذ  وبا  ناملس و  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نامیا  کش  نودب  دوریم ، حلاص  لمع  و 
عسُو و ّتیفرظ و  هزادنا  هب  سک  ره  هک ، نیا  هصالخ  دوریم . يداع  مدرم  زا  هک  تسا  يراظتنا  زا  ریغ  دوریم  ياهتسجرب  صاخشا  نینچ 
ص: نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دنام . دـهاوخ  نآ  رد  هنادواج  دوشیم و  تشهب  دراو  دـهد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـشاب و  هتـشاد  نامیا  شناوت 
رد هک  ییاهراک  هب  دنکیم ، نایب  ار  تشهب  هب  دورو  نیّقحتـسم  تافـص  هک  نیا  زا  سپ  دنوادخ  ٍّلِغ -» ْنِم  ْمِهِروُدُص  یف  ام  انْعََزن  َو   » 329

، دـنراد دـسح  هنیک و  زا  اهنآ  لد  رد  هچنآ  : » هک نیا  دوشیم  ماـجنا  هک  يراـک  نیلّوا  دزادرپیم . دوشیم  ماـجنا  اـهنآ  دروم  رد  تشهب 

نآرق رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتایآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 185زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


زا دوشیم و  هتفگ  تسادیپان  یفخم و  هک  ناهایگ  ریز  رد  بآ  تکرح  هب  ّلغ » «. » دننک یگدنز  مه  اب  ّتیمیمص  افص و  رد  ات  مینک  یمرب 
هک دـنراد  دـسح  هنیک و  اهیتشهب  رگم  لاؤس : تسا . هدـش  هتفگ  لـغ  نآ  هب  تسا  ناـهنپ  ادـیپان و  تروص  هب  مه  هنیک  دـسح و  هک  اـجنآ 
رد هنیک  دسح و  فیفخ  تاجرد  زا  یضعب  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا  خساپ : دربیم ؟ نیب  زا  تشهب  هب  دورو  اب  ار  نآ  دنوادخ 

هجرد نیا  یّتح  دنوادخ  « 1 . » درادن نامیا  اب  یتافانم  دوشیمن و  بوسحم  هانگ  دـننکن  راهظا  ار  نآ  ات  هک  دراد  دوجو  نایتشهب  زا  یـضعب 
ُمِِهتَْحت ْنِم  يرَْجت  . » دـننک یگدـنز  شمارآ  لاـمک  رد  مه و  راـنک  رد  اـت  دـنکیم ، فرطرب  ناـیتشهب  بلق  زا  ار  هنیک  دـسح و  زا  فـیعض 

ار اههناخ  اهرصق و  نآ  دنوادخ  ینعی  تسا ؛ يراج  اههناخ  نیا  ریز  زا  بآ  هک  دنراد  تنوکـس  ییاههناخ  اهرـصق و  رد  نایتشهب  ُراْهنْالا -»
ضّرعتم هک  «، 2  » نآرق تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  یّمهم  ياـهتمعن  هلمج  زا  نیا ، و  تـسا . هدرک  اـنب  اـههناخدور  اـهرهن و  يور  رب 

انِّبَر ُلُسُر  ْتَءاج  ْدََقل  ُهَّللا  انادَه  ْنا  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَه  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  اُولاق  َو  . » تسا هتشگ  حرطم  هدش ، یتشهب  ياهتمعن 
: دـنیوگیم هدرک و  دـنلب  يرازگرکـش  هب  تسد  يدـنوادخ ، تایانع  فاـطلا و  یتشهب و  ياـهتمعن  هدـهاشم  زا  سپ  ناـیتشهب  ِّقَْحلاـِب -»

هار اهنیا ) هب   ) ام دوب ، هدرکن  تیاده  ار  ام  ادخ  رگا  و  دش ؛ نومنهر  اهتمعن ) همه   ) نیا هب  ار  ام  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  »
هک دـننکیم  فارتعا  ناـیتشهب  يرآ ، دـندروآ .» ار   330 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  قح  اـم  راـگدرورپ  ناگداتـسرف  ًامّلـسم  میتفاـییمن .

هداهن تعیدو  هب  ناسنا  دوجو  رد  هک  ییاههبذاج  زا  هتفرگ  تأشن  ینیوکت  تیاده  و  ینامسآ ، ياهباتک  ءایلوا و  ءایبنا و  یعیرشت  تیاده 
اهوُُمْتثِرْوا ُۀَّنَْجلا  ُمُْکِلت  ْنا  اوُدُون  َو  . » تسا لاعتم  دنوادخ  فاطلا  تایانع و  زا  اهنیا  همه  دنوش و  تشهب  دراو  اهنآ  هک  هدش  ثعاب  هدـش ،

ترـضح نآ  تیانع  فاطلا و  زا  هک  دنوادخ ، رـصح  ّدحیب و  ياهتمعن  ساپـس  دـمح و  هب  نایتشهب  هک  نیا  زا  سپ  َنُولَمْعَت -» ُْمْتنُک  اِمب 
يَدان َو  «. » دـیدرب ثرا  هب  دـیدادیم ، ماجنا  هک  یلامعا  ربارب  رد  ار  تشهب  نیا  : » هک دوشیم  هداد  ادـن  اـهنآ  هب  دـنتخادرپ ؛ هتفرگ ، تأـشن 
رقتـسم تشهب  رد  نایتشهب  هک  یماگنه  ًاّقَح -» ْمُکُّبَر  َدَعَو  ام  ُْمتْدَجَو  ْلَهَف  ًاّقَح  انُّبَر  َدَـعَو  ام  انْدَـجَو  ْدَـق  ْنا  ِراّنلا  َباحْـصا  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصا 

دنوشیم هّجوتم  دنباییمن ! ار  اهنآ  زا  یضعب  اّما  دنتـسه ، شیوخ  نایانـشآ  ناتـسود و  لابند  هب  دنرگنیم و  شیوخ  فارطا  هب  دنوشیم ،
هدعو ام  هب  دـنوادخ  هچنآ  : » دـنیوگیم نایمّنهج  هب  باطخ  تهج  نیدـب  دناهتـشگ ، مورحم  تشهب  هب  دورو  زا  هدـش و  یمّنهج  اهنآ  هک 

دنوادخ ياههدعو  مامت  میدـش ، نومنهر  تشهب  هب  هرخالاب  میدرک و  باختنا  ایند  رد  یحیحـص  هار  نآ ، هب  نامیا  ساسا  رب  ام  دوب و  هداد 
ییاهتازاجم ایآ  دیتفای ؟ قح  شیوخ  ماجنارـس  دروم  رد  ار  دنوادخ  ياههدعو  مه  امـش  ایآ  تسا ، هتـشادن  یفّلخت  چـیه  میتفای و  قح  ار 

ام دش . ماجنا  دش ، هداد  هک  ییاههدعو  مامت  يرآ ، : » دنیوگیم خساپ  رد  نایمّنهج  ْمَعَن -» اُولاق  « ؟ تفای قّقحت  دش ، هداد  هدعو  امـش  هب  هک 
يارب تسا  نکمم  خـساپ : دنـسرپیم ؟ نایمّنهج  زا  ار  بلاطم  نیا  ناـیتشهب  ارچ  لاؤس : میدرک . هدـهاشم  ار  اـهنآ  قّقحت  شیوخ  مشچ  اـب 

ای دننیبب ، ار  اهنآ  قّقحت  یتقو  یلو  دنتـشاد ، داقتعا  نامیا و  ءایبنا  ياههدعو  مامت  هب  نایتشهب  دنچ  ره  دشاب ؛ رتقیمع  رواب  رتشیب و  نانیمطا 
تایآ حرطم  ار  لاؤس  نیا  اهیمّنهج  تمالم  شنزرس و  يارب  اهنآ  هکنآ  رگید  لامتحا  دوشیم . رتقیمع  ناشرواب  دنونشب ، اهیمّنهج  زا 

تاداقتعا نامیا و  دـندرکیم و  تمالم  شنزرـس و  ار  نانمؤم  ایند  رد  اـهیمّنهج  هک  هنوگناـمه  دـننکیم ،  331 ص : نآرق ، رد  تیـالو 
یَلَع ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ْنا  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذاَف  ! » دوشیم بوسحم  لثم  هب  هلباقم  یعون  باوج  لاؤس و  نیا  نیاربانب ، دـنتفرگیم . هّیرخـس  هب  ار  اهنآ 
دایرف یهلا  روآمایپ  تهج  نیدـب  دـنزب ، ار  رخآ  فرح  دـیاب  رفن  کی  نایمّنهج  ناـیتشهب و  يوگ  تفگ و  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  َنیِملاَّظلا -»

. دباییم نایاپ  نایمّنهج  نایتشهب و  ياهوگوتفگ  نخس ، نیا  اب  و  داب »! نارگمتس  ناملاظ و  رب  دنوادخ  تنعل  : » دنزیم

؟ تسیک نّذؤم 

هطلـس تمایق  مّنهج و  تشهب و  رب  هک  یهلا  روآمایپ  نیا  تسیک ؟ دـش ، هراـشا  نادـب  فارعا  هروس  هیآ 44  رد  هک  نّذؤم ، تسیک ؟ نّذؤـم 
، دباییم نایاپ  نایمّنهج  نایتشهب و  يوگ  تفگ و  وا  نخس  اب  دنونـشیم و  ار  شیادص  ناگمه  هک  صخـش  نیا  تسا ؟ یـصخش  هچ  دراد 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  هب  ار  نّذؤم  هک  دراد  دوجو  ّتنـس  لها  هعیـش و  عبانم  رد  يدّدعتم  تایاور  خساپ : دـشاب ؟ دـناوتیم  یـسک  هچ 

نآرق رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتایآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 185زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


زا لیزنّتلا ، دهاوش  رد  نّنست ، لها  یفنح  دنمشناد  یناکـسح ، مکاح  - 1 مینکیم : هراشا  عبنم  دـنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا ، هدرک  ریـسفت 
یتیاور يو  متسه ». نم  تمایق  زور  رد  یهلا  روآمایپ  ُنِّذؤُْملا ؛ َِکلذ  اَنأ  : » دنکیم لقن  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  هّیفنح ، دّمحم 

اهمان نآ  زا  یکی  دنتـسین ، انـشآ  نآ  اب  مدرم  هک  دراد ، ییاهمان  نآرق  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  : » دـیوگیم وا  دـنکیم ؛ لقن  ساّبع  نبا  زا  زین 
هدینـش ترـضح  نآ  زا  ًامتح  یلو  هدادـن ؛ تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  تیاور  نیا  دـنچ  ره  ساّبع  نبا  تسا .» نّذؤم » »

رد تیالو  تاـیآ  « 2 . » تسا مالـسلا  هیلع  یلع  نّذؤم  هک  تسا  هدرک  لـقن  بقاـنملا  باـتک  رد  هیودرم  نبا  رکب  وـبأ  ظـفاح  - 2 « 1 . » تسا
: تسا هتفگ  هک  دـنکیم  لقن  ساّبع  نبا  زا  یناعملا  حور  ریـسفت  رد  ّتنـس ، لها  فورعم  نارّـسفم  زا  یکی  یـسولآ ، - 3 332 ص : نآرق ،

زین ةدوملا ، عیبانی  باتک  هدنسیون  يزودنق ، نامیلس  خیـش  - 4 « 1 .« » تسا مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نّذؤم  ُهَهْجَو ؛ ُهَّللا  َمَّرَک  ٌِّیلَع  ُنِّذَؤُْملا  »
ار بلطم  نیمه  زین  يذمرت  یفشک  حلاص  دّمحم  ریم  - 5 « 2 . » تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نّذؤم  زا  روظنم  هک  دنکیم  لقن  شباتک  رد 

«3 . » تسا هدرک  لقن  بقانم  رد 

؟ دوشیم بوسحم  يراختفا  ندوب  نّذؤم  ایآ 

اـضر دیـشر  دّمحم  لثم  دناهدش ، راتفرگ  بّصعت  ماد  رد  هک  نارکفنـشور ، زا  یـضعب  لاؤس : دوشیم ؟ بوسحم  يراختفا  ندوب  نّذؤم  ایآ 
نّذؤم زا  روظنم  میریذپب  هک  ضرف  رب  : » دنیوگیم دنسریم  نآ  نوماریپ  تایاور  هفیرش و  هیآ  نیا  هب  هک  یماگنه  رانملا ، ریـسفت  هدنـسیون 

هچ هک  دنکیمن  یتوافت  دشاب و  یهلا  روآمایپ  دیاب  رفن  کی  اریز  دوشیمن ، بوسحم  يراختفا  نیا ، یلو  تسا ؛ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
وا سپ  دـنک ، مالعا  ار  یبلطم  یهلا  نامرف  هب  دـهاوخیم  نّذؤم  نیا  اریز  تسا ؛ نشور  ساسایب  نخـس  نیا  باوج  خـساپ : دـشاب ». یـسک 

مایپ بلطم و  هک  دشاب ، یّمهم  صخـش  دیاب  وگنخـس  نیاربانب  دراد ، ار  دـنوادخ  يوگنخـس  نیگنـس  ریطخ و  هفیظو  تسا و  یهلا  روآمایپ 
نیملاظ رب  دـنوادخ  تنعل  لماش  هک  مایپ ، ياوتحم  هب  هّجوت  اب  و  دوشیم . نایب  تمایق  زور  رد  هک  یمایپ  مه  نآ  دـنک ؛ نایب  بوخ  ار  ادـخ 

زور رد  نّذؤم  ماقم  نیاربانب ، دـنکیمن . تنعل  ار  شدوخ  سک  چـیه  هنرگو  دـشاب  هدـش  ملظ  هب  هدولآ  ایند  رد  دـیابن  روآماـیپ  دوخ  تسا ،
ماقم نیا  هک  یسک  دشاب و  نآ   333 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  رادهدهع  دناوتب  سک  ره  هک  تسین ، يداع  یلومعم و  ماقم  کی  تمایق 

اهّتیعقاو لـباقم  رد  ار  شیوـخ  نامـشچ  ّتنـس  لـها  نارّـسفم  زا  یخرب  ارچ  تـسا . هدـش  شبیـصن  یگرزب  تلیـضف  دروآ ، تـسد  هـب  ار 
!؟ دنوشیم نآ  رکنم  تاقوا  زا  یهاگ  دنرذگیم و  یتحار  هب  ناشیاهيروادشیپ ، ظفح  يارب  ینآرق ، ياهتقیقح  رانک  زا  دندنبیم و 

هبوت هروس  هیآ 3  ریسفت  حرش و 

هراشا

بوسحم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  لیاضف  تایآ  زا  رگید  یکی  هک  ناذأ ،» هیآ   » ریسفت ندش  نشور  يارب  هبوت  هروس  هیآ 3  ریسفت  حرش و 
متـشه لاس  میـشاب : هتـشاد  هبوت  هروس  هیلّوا  تاـیآ  نوماریپ  هاـتوک  یحیـضوت  تسا  مزـال  دـشابیم ، نّذؤم » هیآ   » اـب طاـبترا  رد  دوشیم و 

وفع و اـب  مأوت  زیمآّتبحم و  دروخرب  دـندش . ناملـسم  همه  دـش و  هدـیچرب  یحو  نیمزرـس  زا  یتسرپتب  طاـسب  دـش و  حـتف  هّکم  ترجه 
هدومن لابقتسا  مالسا  زا  هدرتسگ  روطب  مدرم  هک  دش  ببس  هّکم ، ناکرشم  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تشذگ  ضامغإ و 

نایاپ هب  شثداوح  مامت  اب  لاس  نیا  دـنریذپب . ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تّوبن  دـنروآ و  يور  مالـسا  هب  هورگ  هورگ  و 
ریز روما  هب  هّجوت  اب  یلو  دروآ ، اج  هب  ار  عادولا  ۀّجح  مهن  لاس  رد  تشاد  دصق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  دیـسر ،

ترایز هب  برعلا  ةریزج  رانک  هشوگ و  زا  ناتـسرپتب  زا  یخرب  فلا - دـهد : ماجنا  ار  گرزب  تداـبع  نیا  لاـس  نآ  رد  هک  دـیدن  بساـنم 
فاوط هب  قیتع  تیب  نآ  درگرب  اهتب  قشع  هب  اهنآ  یلو  دوب ، هدش  كاپ  اهتب  زا  سّدقم  هبعک  هک  نیا  مغر  یلع  دندمآیم و  ادخ  هناخ 
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نایرع هنهرب و  تروص  هب  فاوط  زونه  ب - دندادیمرـس ! فاوط  ماـگنه  هب  ار  ّتیلهاـج  ناـمز  ياهراعـش  نیا ، رب  هوـالع  دـنتخادرپیم و 
ماگنه هب  فئاط  هک  ار  یـسابل  دندوب  دقتعم  اهنآ  اریز  دندرکیم ؛ فاوط  لکـش  نیدب  ناتـسرپتب  زا  یخرب  دوب و  هدـشن  نکهشیر  اًلماک 

ره هب  ای  تشادن ، سابل  کی  زا  شیب  یـسک  رگا  تهج  نیدـب  دـهدب ، هقدـص  يدـنمزاین  هب  فاوط  مامتإ  زا  سپ  دـیاب  دراد ، نت  هب  فاوط 
ات تخادرپیم ، فاوط  هب  نایرع  تخل و  درکیم و  جراخ  نت  زا  ار  اهسابل  فاوط  زا  لـبق  دـهدب ، ریقف  هب  ار  دوخ  ساـبل  دوبن  لـیام  یتّلع 

دینک رّوصت  لاح  دـشیم ! یلمع  زین  نز  ناگدـننک  فاوط  يوس  زا  هلأسم  نیا  هاگ  دـشاب ، هدرک  ظفح  ار  شیوخ  ياهسابل  لکـش  نیدـب 
هچ دزادرپـب ، فاوـط  هب  دوـش و  رهاـظ  مارحلا  دجـسم  رد  ناـیرع  تروـص  هـب  نز   334 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  کـی  هک  یماـگنه 

یلـص مالـسا  ربمایپ  قوف ، روما  هب  هّجوت  اب  دوشیم ؟! لیدبت  ییاضف  هچ  هب  دجـسم  يونعم  یناحور و  طیحم  دـیآیم و  دوجو  هب  ياهنحص 
ربمایپ تایآ  نیا  قبط  هک  تشگ  لزان  هبوت  هروس  هّیلّوا  تایآ  هک  نیا  ات  دـش ، فرـصنم  مهن  لاس  رد  جـح  ماـجنا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

مهد لاس  زا  سپ  ٌكِرْـشُم -» َْتیَْبلا  َّنَّجِحَی  ال  - » 1 دنک : غالبا  ناکرـشم  هب  ترجه  مهد  لاس  ّجح  مسارم  رد  ار  بلطم  راهچ  دـش  فّظوم 
نامرهق هک  ياهناخ  تشاد . دنهاوخن  نیا  زا  سپ  ار  مارحلا  دجـسم  هب  دورو  ّقح  اهنآ  دروآ ، اج  هب  جح  درادن  قح  یکرـشم  چیه  ترجه 

هناخ درگ  رب  دـیابن  تسرپتب  كرـشم و  تسین . ناکرـشم  ناتـسرپتب و  ياج  هداهن ، انب  ار  نآ  خـیرات  نکـشتب  یتسرپتب و  اـب  هزراـبم 
هنهرب درادن  قح  سک  چـیه  نیا ، زا  سپ  ٌنایْرُع -» ِْتیَْبلِاب  َّنَفوُطَی  َو ال  - » 2 درادرب . شیوخ  كرـش  زا  تسد  هک  نیا  رگم  دخرچب ؛ دیحوت 

َو - » 3 دیامن . هدولآ  ار  مارحلا  دجـسم  یتوکلم  يونعم و  یناحور و  ياضف  شیوخ  تشز  راک  نیا  اب  دنک و  فاوط  دـنوادخ  هناخ  درِگ  رب 
يارب زج  تداعس  نیا  هک  زورما  فالخ  رب   ) دوب ریذپناکما  مدرم  مومع  يارب  هبعک  لخاد  هب  دورو  هتشذگ  رد  ٌنِمُؤم -» ّالا  َْتیَْبلا  َلُخْدَی  َال 

چیه مایپ  نیا  غالبا  زا  سپ  یلو  دنتفریم ، هبعک  لخاد  كرشم  ناملسم و  و  دوشیمن ) لصاح  یـسک  يارب  رامـشتشگنا ، دودعم و  دارفا 
زا هّدع  نآ  ٍرُهْـشا -» ُۀََعبْرا  ُُهتَّدُمَف  ٌةَّدُم  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  َو  ِهتَّدُم  یلا  َوُهَف  ٌةَّدُم  َُهل  َْتناک  ْنَم  َو  - » 4 ددرگ . هبعک  هناخ  دراو  درادن  قح  یکرشم 

راهچ ات  دوب ، هدشن  رکذ  نآ  يارب  یتّدم  چیه  دنتشاد و  همـصاخم  كرت  نامیپ  دهع و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هک  نیکرـشم 
دـهع و هک  اهنآ  اّما  دوب ، دـهاوخن  اهنآ  ربماـیپ و  نیب  یناـمیپ  دـهع و  چـیه  هاـم  راـهچ  زا  سپ  دـنروایب ، مالـسا  هک  دنتـشاد  تصرف  هاـم 

هتفاتشن مالسا  نانمشد  کمک  هب  دندوب و  هدرکن  لمع  شیوخ  دهع  فالخ  رب  دوب و  هدیسرن  نآ  تّدم  زونه  دوب و  تّدم  ياراد  ناشنامیپ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ   335 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  « 1 . » دوب مرتحم  تّدم  نایاپ  ات  اهنآ  نامیپ  دـهع و  دـندوب ،

ات درک  باختنا  ار  رکب  وبأ  راک  نیا  يارب  ترـضح  دـناسرب . ناکرـشم  عالّطا  هب  ترجه  مهد  لاـس  ّجـح  ماـّیا  رد  ار  قوف  روما  دوب  فّظوم 
لیئربج هک  تشذگن  یتّدم  درک ، تکرح  هّکم  تمـس  هب  روظنم  نیدـب  وا  دـناوخب ، ناکرـشم  يارب  جـح  ماّیا  رد  ار  هبوت  هروس  هّیلّوا  تایآ 

ماجنا دیاب  تسوت  لثم  هک  يدرم  ای  تدوخ ، ار  ّتیرومأم  نیا  : » درک ضرع  دش و  لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رب  نیما 
مـسارم رد  ریگب و  رکب  وبأ  زا  ار  هبوت  هروس  هّیلّوا  تایآ  ورب و  ناج  یلع  دومرف : یلع  هب  مایپ ، نیا  زا  سپ  ربمایپ  يرگید » صخـش  هن  دهد ؛
ناکرشم عالّطا  هب  جح  ماّیا  رد  ار  اهنآ  تفرگ و  رکب  وبأ  زا  ار  تایآ  ربمایپ  روتسد  قبط  مالسلا  هیلع  یلع  ناسرب ! ناکرـشم  عالّطا  هب  جح 

هیلع و هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اهعفر  ةءارب  تلزن  اّمل  ّهنا  رابخالا  ۀلقن  نورّسفملا و  عمجأ  دیوگیم : دروم  نیا  رد  یسربط  موحرم  « 1 . » دیناسر
مامت و  یّنس ، هعیـش و  زا  ّمعا  مالـسا ، ملاع  نارّـسفم  مامت  « 2  » بلاـط یبأ  نب  ّیلع  یلا  اـهعفد  هنم و  اهذـخا  مث  رکب ، یبأ  یلا  ملـس  هـلآ و 

نآ دش  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  رب  هبوت  هروس  هک  یماگنه  هکنیا  رب  دنراد  قاّفتا  عامجا و  رابخا ، نایوار  ناثّدحم و 
نآ اـت   ) درپـس یلع  هب  تفرگ و  سپ  يو  زا  سپـس  دـناوخب ) ناکرـشم  يارب  جـح  مسارم  رد  اـت   ) داد رکب  وـبأ  هب  ار  هروـس  نـیا  ترـضح ،

یتایاور مامت  كرتشم  ردـق  میداد ، حیـضوت  رتحورـشم  تروص  هب  ام  هتفگ و  نایبلا  عمجم  هچنآ  دـهد .) ماجنا  ار  ّتیرومأم  نیا  ترـضح 
ّتنس لها  ياهباتک  زا  باتک   336 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  لهچ  زا  ار  نآ  قحلا  قاقحا  اـهنت  و  هدـش ، دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا 

«1 ! » تسا هدرک  لقن 
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تاّیئزج رد  فالتخا 

تایاور زا  یخرب  رد  دوشیم : هراشا  نآ  زا  ياهنومن  هب  هک  دـنراد ، فالتخا  تاّیئزج  دروم  رد  روکذـم  تایاور  هّتبلا  تاّیئزج  رد  فالتخا 
یلع درک و  راوس  دوب ، فورعم  یبضغ » هقان   » هب هک  شدوخ ، صوصخم  رتش  رب  ار  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ 

ربمایپ نامرف  دیسر و  رکب  وبأ  هب  دوشیم ، بوسحم  هرمع  عّتمت و  ّجح  ياهتاقیم  زا  یکی  تسا و  هنیدم  یکیدزن  رد  هک  هرجش  دجسم  رد 
دیسر و ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تمدخ  تشگزاب و  هنیدم  هب  دش و  تحاران  ًادیدش  رکب  وبأ  درک . نایب  رکب  وبأ  يارب  ار 

نم یلو  هن ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا »؟ هدش  لزان  دنوادخ  يوس  زا  ياهیآ  نم  تّمذم  رد  ایآ  ٌءْیَش ؛ َِّیف  َلَْزنا  : » درک ضرع 
ماجنا تسا  نم  تیب  لها  ءزج  هک  یصخش  ای  نم ، دوخ  طّسوت  دیاب  ای  راک  نیا  مهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  هک  مراد  روتـسد  دنوادخ  يوس  زا 

يوس زا  ّتیرومأم  رییغت  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  نیا  زا  هک ، نیا  هصالخ  «(. 2  » یْتَیب ِلْها  ْنِم  ٌلُجَر  ْوا  اَنا  ُهُغَِّلبا  ْنا  ُتِْرما  ّینا  ّالا  ـال ،  ) دوش
هدرپس مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  ّتیرومأم  نیا  لاح ، ره  هب  تسا . هدرک  راک  نیا  هب  رومأـم  ار  وا  دـنوادخ  هکلب  هدوبن ، ربماـیپ  صخش 

يزاسکاپ اب  درب و  نیب  زا  دش ، هراشا  نآ  هب  رتشیپ  هک  جح ، ماجنا  دروم  رد  ار  ربمایپ  ياهینارگن  ّتیرومأم  نیا  ماجنا  اب  ترضح  نآ  دش و 
. دش هدامآ  عادولا  ۀّجح  ماجنا  يارب  هّکم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رفس  تامّدقم  یتسرپتب ، كرش و  يایاقب  نیرخآ  زا  هبعک 

ریسفت حرش و 

ناکرشم هب  يّدج  يرادشه 

هب وا ، ربمایپ  ادخ و  يوس  زا  يرازیب  مالعا  نیا ، َنیکِرْـشُْملا ؛ َنِم  ُْمتْدَهاع  َنیذَّلا  َیلا  ِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌةَءاَرب   » ناکرـشم هب  يّدـج  يرادـشه 
وغل و تعاس  نیا  زا  درادن  تّدم  ناشنامیپ  هک  یناکرـشم  ناناملـسم و  نیب  نامیپ  دیاهتـسب -»! دـهع  اهنآ  اب  هک  تسا  ناکرـشم  زا  یناسک 
هک  ) لاح نیا  اب  َنیِرفاْکلا ؛ يِزُْخم  َهَّللا  َّنا  َو  ِهَّللا  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنا  اوُمَلْعا  َو  ٍرُهْشا  َۀََعبْرا  ِضْرَألا  ِیف  اوُحیسَف  . » ددرگیم یّقلت  نکی  مل  نأک 

دـیورب و دـیهاوخیم  هک  اج  ره  دـینک و  ریـس  نیمز  رد  هنادازآ  هک  دـیراد  تلهم  هام  راـهچ  تسا ) هدـش  وغل  ادـخ  لوسر  اـب  امـش  ناـمیپ 
.« تسا نارفاک  هدننک  راوخ  دنوادخ  دینادب ) و  دینک ، رارف  وا  تردق  زا  و  ، ) دیزاس ناوتان  ار  ادخ  دیناوتیمن  امـش  هک  دـینادب  و  دیـشیدنیب ،

تایآ زا  خساپ : دـشیم ؟ ترـضح  ياهنامیپ  مامت  لماش  نامیپ ، ِضقن  نیا  ایآ  درک ؟ ضقن  ناکرـشم  اب  ار  شیاهنامیپ  ربمایپ  ارچ  لاؤس :
و تسا ، هدیسر  رس  هب  نآ  تّدم  ای  هتـشادن ، یّـصاخ  تّدم  هک  دوب  ییاهنامیپ  دروم  رد  اهنت  اهنامیپ  وغل  هلأسم  هک  دوشیم  هدافتـسا  دعب 

گنج رد  نیملـسم  مالـسا و  نانمـشد  هب  دندوب و  هدرک  ینکـشنامیپ  ناکرـشم  یلو  هدیـسرن ، مامتإ  هب  نآ  تّدم  هک  ییاهنامیپ  نینچمه 
هب دـندوب و  هدرکن  یفّلخت  نآ  نابحاص  و  دوب ، هدیـسرن  نایاپ  هب  نآ  تّدـم  هک  ییاهنامیپ  اـّما  دـندوب ، هدرک  کـمک  نآ  دـننام  بازحأ و 
هللا یلص  مالسا  ربمایپ  مارتحا  دروم  شتّدم  نتفای  نایاپ  ات  دوب و  یقاب  دوخ  تّوق  رب  ییاهنامیپ  نینچ  دندوب ، هتفاتشن  مالسا  نانمـشد  يرای 

زا نامیپ  دهع و  اریز  تسا ؛ هدـش  ءانثتـسا  اهنامیپ  عون  نیا  هبوت  هروس  مراهچ  هیآ  رد  هک  هنوگنامه  دوب ، ناناملـسم  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
، دنشاب هتشاد  ینامیپ  دهع و  راّفک  اب  ناناملـسم  هک  دنک  باجیا  یتحلـصم  رگا  تسا و  مرتحم  دوش ، هتـسب  نمـشد  اب  دنچ  ره  مالـسا ، رظن 

ادخ هیحان  زا  یمالعا  نیا ، و  ِرَبْکْالا ؛ ِّجَْحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلا  ِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذا  َو  . » دننک لمع  نآ  قبط  رب  دنرامـشب و  مرتحم  ار  نآ  دیاب 
نیا ریـسفت  نیرتهب  یلو  تسا ، هدش  رکذ  یفلتخم  ياهریـسفت  ربکا » ّجـح   » دروم رد  تسا .» ربکا » ّجـح   » زور رد  مدرم  مومع  هب  شربمایپ  و 

رد تیالو  تایآ  و  ینابرق »  » و ینم »  » و مارحلا » رعـشم   » و تاـفرع »  » رد فوقو  هک  تسا  عّتمت » ّجـح   » ناـمه ربکا  ّجـح  زا  روظنم  هک  تسا 
مالعا نیا  هک  دید  دـیاب  لاح  ره  هب  « 1 . » دشابیم عّتمت » هرمع   » رغـصا ّجح  زا  روظنم  دراد و  نآ  دـننام  و  تارمج » یمر   » 338 ص : نآرق ،
مالعا ُُهلوُسَر -» َو  َنیکِرْـشُْملا  َنِم  ٌءيَرب  َهَّللا  َّنا  : » دینک هّجوت  هیآ  همادا  هب  تسا ؟ هدوب  هچ  ترجه  مهن  لاس  عّتمت  ّجح  رد  شلوسر  ادـخ و 

نیاربانب دوشیم . وغل  اهنامیپ  تهج  نیدب  دنتـسه ، رازیب  نیکرـشم  زا  شربمایپ  ادخ و  هک  تسا  نیا  نیکرـشم  همه  هب  شلوسر  دنوادخ و 
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هب دنرادرب و  كرـش  زا  تسد  دـننک و  هبوت  شیوخ  هتـشذگ  زا  هک  تسا  نآ  لّوا  هار  دـنرادن : ور  شیپ  رد  رتشیب  هار  ود  راّفک  نیکرـشم و 
هبوت و هار  رگا  تسا ، هدـش  وغل  اهنآ  ناـمیپ  هک  ناتـسرپتب  ناکرـشم و  ْمَُکل -» ٌْریَخ  َوُهَف  ُْمْتُبت  ْناَـف  . » دـنروآ يور  دـیحوت  نییآ  مالـسا و 

هیاس رد  مه  دوشیم و  نیمأت  ایند  رد  اهنآ  ّتینما  مه  اریز  تسا ؛ رتهب  اهنآ  يارب  دنورگب  مالـسا  هب  دنریگب و  شیپ  رد  ار  مالـسا  شریذپ 
يِزِْجعُم ُْریَغ  ْمُکَّنا  اُومَلْعاَف  ُْمْتیَّلََوت  ْنا  َو  . » ددرگیم نیمأت  اهنآ  يورخا  تداعس  تامّرحم ، كرت  تابجاو و  ماجنا  و  مالسا ، نیناوق  هب  لمع 

، دـنیامن یچیپرـس  قـح  زا  و  دـننک ، يراـشفاپ  دوـخ  دولآكرـش  دـیاقع  رب  و  دـننکن ، هبوـت  رگا  و  ٍمیلا -» ٍباذَِـعب  اورَفَک  َنـیذَّلا  ِرَِّشب  َو  ِهَّللا 
رد مه  كاندرد  یباذع  تازاجم و  هک  نیا  رب  هوالع  دنزاس ! ناوتان  ار  ترـضح  نآ  دنوش و  جراخ  دـنوادخ  تردـق  ورملق  زا  دـنناوتیمن 

. تساهنآ راظتنا 

؟ تسا تلیضف  تّیرومأم  نیا  ایآ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تشذـگ  هک  هچنآ  قبط  لاؤس : تسا ؟ تلیـضف  ّتیرومأم  نیا  ایآ 
هدـش هدرپس  رکب  وبأ  هب  ادـتبا  رد  هک  ّتیرومأم ، نیا  و  دـش ، عّتمت  ّجـح  ماّیا  رد  هّکم  ناکرـشم  هب  هبوت  هروس  هّیلّوا  تایآ  غالبا  رومأـم  ملس 

، نیبّصعتم زا  یهورگ  خساپ : دوشیم ؟ بوسحم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  یتلیـضف  ّتیرومأم  نیا  ایآ  دش ؛ هتفرگ  سپ  يو  زا  دوب ،
ّتیرومأم نیا  رییغت  ّتلع  دـناهتفگ : دنتـسه ،  339 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  لـیاضف  نیا  ندومن  گـنر  مک  فیعـضت و  ددـص  رد  هک 

ای دتسرفیم ، یصخش  يارب  یمایپ  یـسک  یتقو  هک  تسا  موسرم  اهبرع  نیب  رد  اریز  دوب ؛ موسرم  برع  نیب  رد  هک  تسا  یمـسر  ّتنس و 
یلـص لوسر  ترـضح  تهج  نیدب  دوش ، رادهدهع  ار  ّتیلوئـسم  نیا  شنادنواشیوخ  نادناخ و  زا  یکی  ای  دشاب ، مایپ  لماح  شدوخ  دـیاب 

یلع ترضح  يارب  یتلیـضف  قوف  ّتیرومأم  نیاربانب  داتـسرف ، ناشیا  ياج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لزع و  ار  رکب  وبأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ار برع  مسر  نیا  ًالّوا : اریز : تسا ، تقیقح  زا  رود  رایسب  ینخس  نینچ  هک  تسا  نیا  فاصنا  نکل  و  « 1 ! » دوشیمن بوسحم  مالسلا  هیلع 
رب ًایناث : دش ؟ یّمهم  تلیضف  نینچ  رکنم  ناوتیم  لامتحا ، فرص  هب  ایآ  تسا ؟ هدمآ  یبلطم  نینچ  اجک  رد  دیاهدرک ؟ فشک  اجک  زا  امش 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  اریز  درادـن ، برع  مسر  هب  یطبر  قوف  ّتیرومأم  رییغت  بارعا ، نیب  رد  یمـسر  نینچ  توبث  ضرف 
نیا کـش  نودـب  نیارباـنب ، داد . ماـجنا  دـنوادخ  ناـمرف  روتـسد و  هب  ار  راـک  نیا  تشذـگ ، نآ  حرـش  هک  تاـیاور ، زا  یخرب  قـبط  مـلس ،

هب ار  یصخش  دهاوخب  دنوادخ  رگا  بلطم ، نیا  هب  هّجوت  اب  دوشیم و  بوسحم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  یگرزب  تلیضف  ّتیرومأم 
نینچ دنهاوخب  مدرم  مه  رگا  دنیزگیمرب و  ار  رتشیب  تلیـضف  ياراد  رترب و  ناسنا  کش  نودب  دـنک ، باختنا  ربمایپ  لصفالب  هفیلخ  ناونع 

. دننیزگیمرب ار  یصخش  نینچ  لقع  ياضتقم  هب  زین  اهنآ  دننک ، باختنا  ار  یصخش 

« نّذؤم  » و ناذا »  » هیآ طابترا 

اب بلطم  نیا  تسایند . رد  ناسنا  لاـمعا  ساـکعنا  تقیقح  رد  ترخآ  ناـهج  ياـهتازاجم »  » و اـهشاداپ » « » نّذؤم  » و ناذا »  » هیآ طاـبترا 
هک راوخابر ، ناـسنا  رگا  دوشیم . نشور  اـیند  رد  ناـسنا  لاـمعا  اـب  ترخآ ، ناـهج  ي  اـهرفیک »  » و اـهشاداپ »  » طاـبترا رد  لـّمأت  هّجوت و 

حیحـص و تکرح  رب  تردق  دنکیم و  هولج  هدارایب  تسم و  یناسنا  دننامه  ترخآ  ناهج  رد  دوشیم ، يراوخابر  گرزب  هانگ  بکترم 
، دهدیم همادا  شهار  هب  دزیخیمرب و  هرابود  دروخیم و  نیمز  هب  یمدق  دـنچ  زا  ره  درادـن و   340 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  لداـعتم 

یلام يداصتقا و  یتابثیب  راچد  ار  هعماج  هدز و  مه  رب  ار  هعماج  يداـصتقا  لداـعت  گرزب  هاـنگ  نیا  اـب  اـیند  رد  وا  هک  تسا  تهج  نادـب 
تـشز هانگ  هب  وا  باکترا  رثا  رب  اـیند  رد  هعماـج  لداـعت  ندروخ  مهرب  زا  یـساکعنا  ترخآ ، رد  راوخاـبر  لداـعت  مدـع  سپ  تسا . هدومن 

نآ رطاخ  هب  دربیمن ، ییاج  هب  هار  هک  دـشابیم  یکیرات  ناسنا  نوچمه  ملاظ  یکیرات و  ناـسب  ترخآ  رد  ملظ  رگا  « 1 . » تسا يراوخابر 
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هجیتن و ترخآ  رد  ملاظ  تاملظ  سپ  دـنربیمن . اج  چـیه  هب  هار  اهنآ  هک  ياهنوگ  هب  هدرک ، رات  هریت و  نیمولظم  رب  ار  ایند  ملاظ  هک  تسا 
نمؤم و ناسنا  رگا  تسا . هدرک  رات  هریت و  ار  اهنآ  یگدـنز  هدروآ و  دوجو  هب  نامولظم  يارب  ایند  رد  دوخ  وا  هک  تسا  یتاملظ  ساـکعنا 

تیادـه نومنهر و  یهلا  ترفغم  ناوضر و  يوس  هب  غارچ ، نآ  هیاـس  رد  دوـشیم و  رـشحم  هنحـص  دراو  روـن  زا  یغارچ  اـب  ناـمیا  ياراد 
هـصالخ دـندش . نومنهر  تقیقح  هب  هتـشگ و  تیادـه  ایند  رد  وا  نامیا  رون  وترپ  رد  یفلتخم  ياهناسنا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ددرگیم ،

رگا بلطم ، نیا  هب  هّجوت  اب  تسایند . رد  اهناسنا  ام  دوخ  لامعا  هدییاز  ساکعنا و  ترخآ  ناهج  رد  اهرفیک »  » و اهشاداپ »  » مامت هک ، نیا 
ار ترضح  نآ  مایپ  تسایند و  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نّذؤم » ، » هدمآ هبوت  هروس  موس  هیآ  رد  هچنآ  قبط  مالـسلا  هیلع  یلع 
دـناسریم و نایمّنهج  شوگ  هب  ار  ملاع  دـنوادخ  مایپ  تسا و  نّذؤم »  » زین ترخآ  ناـهج  رد  ومه  دـناسریم ، ناکرـشم  شوگ  هب  هّکم  رد 

ییاهنخـس مامت  باطخلا  لصف  ترخآ  ناهج  رد  یلع  رگا  دنادیم . دـناهدش ، بکترم  هک  یملظ  رطاخ  هب  یهلا ، تنعل  لومـشم  ار  اهنآ 
باطخ ار  نخس  نیرخآ  هدوب و  باطخلا  لصف  زین  ایند  رد  وا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دوشیم ، لدب  ّدر و  نایمّنهج  نایتشهب و  نیب  هک  تسا 
ناسنا چـیه  اـیآ  تسا ؟ یـشزرا  مک  تلیـضف   341 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  نیا ، اـیآ  تـسا . هدرک  ناـیب  ناتـسرپتب  ناکرـشم و  هـب 

؟ تسه یتلیضف  نینچ  دجاو  یهلا ، نایدا  رگید  ناوریپ  ناناملسم و  زا  ّمعا  يرگید ،

تئارب هروس  تایآ  غالبا  تّیرومأم  رییغت  تمکح 

همه قاّفتا  هب  تشذگ - هچنآ  قبط  ملس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  لاؤس : تئارب  هروس  تایآ  غالبا  ّتیرومأم  رییغت  تمکح 
هیلع یلع  ترضح  دومن و  لزع  ار  وا  سپـس  درک ، تئارب  هروس  هّیلّوا  تایآ  غالبا  رومأم  ار  رکب  وبأ  ادتبا  یّنـس ، هعیـش و  زا  معا  نیرّـسفم ،
راک ود  ره  ای  دز ؟ رییغت  نیا  هب  تسد  اذهل  دش و  نامیشپ  شراک  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ایآ  درک ؛ راک  نیا  رومأم  ار  مالـسلا 

رییغت نیا  هصـالخ ، مالـسلا ؟ هیلع  یلع  هب  ّتیرومأـم  نیا  ياـطعا  مـه  و  رکب ، وـبأ  لزع  بـصن و  مـه  تـسا ؛ هدوـب  دـنوادخ  روتـسد  قـبط 
هناهاگآ ار  راک  ود  ره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ؛ حضاو  شـسرپ  نیا  خـساپ  خـساپ : تسا ؟ هتـشاد  یتمکح  هچ  ّتیرومأم 
نیرترب دندرکیم  رّوصت  هک  یسک  زا  ار  مدرم  نهذ  و  دنک ، یفّرعم  ار  تسا  لضفا  نیرترب و  هک  یـصخش  هک  دوب  نیا  شفده  داد و  ماجنا 

درک و لزع  ار  وا  سپـس  درپس و  رکب  وبأ  هب  ار  ّتیرومأم  نیا  ادتبا  رد  تهج  نیدب  دـنک . تیادـه  یعقاو  یقیقح و  نیرترب  يوس  هب  تسا ،
نیا تسا . ناناملسم  همه  رکب و  وبأ  زا  رتهتسیاش  لضفا و  مالـسلا  هیلع  یلع  دنامهفب  مدرم  هب  ات  دومن ، راک  نیا  رومأم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

نییبت يارب  ار - راک  نیا  هیبش  اهراب  زین  اًلبق  هکلب  درکیم ، يراک  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  دوبن  ياهبترم  نیلّوا 
ات دهدیم ، رکب  وبأ  تسد  هب  ار  مچرپ  زور  کی  ربیخ  گنج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اًلثم ، دوب . هداد  ماجنا  روکذم - فده 

مود زور  دوشیمن ؛ ربیخ  مکحم  هعلق  حتف  هب  ّقفوم  یلو  دنکیم ، شالت  یعس و  دراد  ناوت  رد  هچ  ره  رـصع  ات  يو  دنک ، حتف  ار  ربیخ  هعلق 
هک مهدیم  یصخش  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  : » دیامرفیم موس  بش  رد  دنامیم . ماکان  ربیخ  هعلق  حتف  رد  زین  وا  دراپسیم ، رمع  هب  ار  مچرپ 

رارف زگره  دـنکیم و  هـلمح  نمـشد  هـب  بـّترم  يو  دـنرادیم ، تـسود  ار  وا  مـه  ربماـیپ  ادـخ و  درادیم و  تـسود  ار  شلوـسر  ادـخ و 
ضرع دندوب ، هدش  ترضح  روظنم  هّجوتم  هک  باحصا   342 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  درک ». دهاوخ  حتف  ار  ربیخ  هعلق  وا  دـیامنیمن .

یلع دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا . درد  مشچ  هب  التبم  تخس  نونکا  مه  وا  تسا ، یلع  ترـضح  ناتروظنم  رگا  دندرک :
افش یلع  نامشچ  یهلا  نذا  هب  دیلام ، یلع  نامشچ  هب  ار  شناهد  بآ  زا  يرادقم  ترضح  دیـسر ، ربمایپ  تمدخ  هب  یلع  دینک . رـضاح  ار 

مرکا لوسر  ارچ  « 1 . » درک حتف  ار  ربیخ  هعلق  ترضح  نآ  درپس و  وا  تسد  هب  ار  مچرپ  دعب  زور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفای !
، تسا نشور  لاؤس  نیا  خـساپ  درپس ؟ یلع  هب  سپـس  داد و  باحـصا  زا  رگید  نت  ود  تسد  هب  ار  مچرپ  ادـتبا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هک یماگنه  داد . خر  نایرج  نیا  هیبش  زین  بازحا  گنج  رد  دهد . ناشن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يرترب  ّتیلـضفا و  اًلمع  دهاوخیم  ترـضح 

زرابم دروامه و  تفرگ و  رارق  ناناملسم  لباقم  رد  درک و  روبع  قدنخ  زا  ناتـسرپتب ، ناکرـشم و  هزاوآرپ  نامرهق  نآ  دو ، دبع  نب  ورمع 
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یسک زاب  دیبلط ، زرابم  دودبع  نب  ورمع  مود  راب  يارب  دینیشنب ! امش  ناج  یلع  دومرف : ربمایپ  درکن . یگدامآ  مالعا  یلع  زج  یـسک  دیبلط ،
هک سب  زا  تفگ : یتشز  نخس  موس  هبترم  رد  ورمع » ! » دینیشنب امـش  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تساخنرب . اج  زا  یلع  زج 
زاب متسرفب ! تشهب  هب  ار  وا  ات  تسین ، تشهب  هب  نتفر  قاتشم  ناناملسم  امش  نیب  زا  یسک  ایآ  تفرگ ، میادص  مدش و  هتـسخ  مدیبلط  زرابم 

تریح بّجعت و  لامک  رد  دورب و  نادـیم  هب  یلع  هک  داد  هزاـجا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  راـب  نیا  تساـخنرب ! یـسک  یلع  زج 
یلع ّتیلضفا  يرترب و  تابثا  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زین  اجنیا  رد  « 2 . » ددرگ زوریپ  بلاغ و  دو  دـبع  نب  ورمع  رب  ناگمه 

رد تیالو  تایآ  دـشخب *** . ماکحتـسا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یعامتجا  ّتیعقوم  هاگیاج و  اًلمع  ات  درک ، لمع  لکـش  نیدـب  مالـسلا  هیلع 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  صوصخم  لئاضف  تایآ   343 ص : نآرق ،

نینسحم هیآ 

ثحب يامنرود 

تازاـجم هب  سپـس  دارفا . نیرتقداـص  دارفا و  نیرتملاـظ  تسا : هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  هورگ  ود  زا  رمز  هروس  تاـیآ  رد  ثحب  ياـمنرود 
هک تسا  نیا  مینک ، نشور  هدـنیآ  ياـهثحب  رد  ار  نآ  دـیاب  هک  مهم ، بلطم  تسا . هدـش  هراـشا  دارفا  نیرتقداـص  شاداـپ  نیرتملاـظ و 

ص: نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دـمآ . دـهاوخ  حورـشم  روطب  لاؤس  نیا  خـساپ  تسیک ؟ هدـش ، ریبعت  نسحم »  » هب وا  زا  هک  دارفا ، نیرتقداص 
346

ریسفت حرش و 

! اهناسنا نیرتملاظ 

ود نیا  بکترم  هک  تسا  یصخش  زا  رتملاظ  یـسک  هچ  ُهءاج -» ْذا  ِقْدِّصلِاب  َبَّذَک  َو  ِهَّللا  یَلَع  َبَذَک  ْنَّمِم  ُمَلْظا  ْنَمَف  ! » اهناسنا نیرتملاظ 
زا تشز و  اهغورد  مامت  کش  نودـب  ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  رب  غورد  - 2 ادـخ . رب  غورد  - 1 دوـشیم : گرزب  غورد 

تشز و رایـسب  مالـسلا  مهیلع  نأشلا  میظع  ناربمایپ  گرزب و  دنوادخ  هب  غورد  هک  تسا  حـضاورپ  یلو  دوشیم ، بوسحم  هریبک  ناهانگ 
هللا یلـص  ربمایپ  ادـخ و  هب  ییاهغورد  هچ  ناتـسرپتب  لاؤس : دراد . لابند  هب  ار  ینومیمان  تارمث  كانتـشحو و  ضراوع  هاگ  كاـنرطخ و 
ادخ نارتخد  ار  ناگتـشرف  اهنآ  فلا - تسا : حرـش  نیدب  نانآ  غورد  ياهتبـسن  زا  یتمـسق  خساپ : دندادیم ؟ تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و 

تسادـخ و اهنآ و  نیب  هطـساو  اهتب  دراد و  تیاضر  اهنآ  یتسرپتب  هب  دـنوادخ  هک  دـندوب  دـقتعم  اـهنآ  زا  یخرب  ب - دنتـسنادیم .
رسپ ار  حیسم  ترـضح  دندوب و  لئاق  ینادنزرف  دنوادخ  يارب  ناکرـشم  زا  یـضعب  ج - دوشیم ! بوسحم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  نانآ  عیفش 

تبسن دنوادخ  هب  غورد  هب  ار  روما  نیا  دنتـسنادیم و  مارح  ار  رگید  ياهزیچ  یـضعب  لالح و  ار  اهزیچ  یـضعب  هاگ  د - دنتـسنادیم . ادخ 
هزرابم هلباقم و  یهلا و  ناربمایپ  قیدصت  مدع  اب  نوچ  دنتـسبیم و  لاعتم  دـنوادخ  هب  هک  دوب  ییاهغورد  نآ ، لاثما  روما و  نیا  دـندادیم .

. دـنتخادرپیم نانآ  تّوبن  تلاسر و  راکنا  بیذـکت و  هب  دـندشیم  هجاوم  دـندوب ، هدـش  ثوعبم  اهناسنا  تاجن  يارب  هک  ناراوگرزب ، نآ 
مه ینامـسآ  ياهباتک  ینارون  تاملک  مدرم و  رب  هکلب  دوخ ، رب  اهنت  هن  اهنیا  دـنوشیم . بوسحم  اهناسنا  نیرتملاـظ  دارفا  نیا  ًاـتقیقح 

اب دنتسبیم و  شیوخ  يور  رب  اهبیذکت  نیا  اب  ار  يراگتسر  حالف و  تداعـس و  هار  هک  دوب  لکـش  نیدب  ناشدوخ  رب  ملظ  دناهدرک . ملظ 
هک دوب  نیا  رطاـخ  هب  مدرم  رب  ناـشملظ  اـّما  347 و  ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  دـندومنیم ! یمّنهج  هارمگ و  ار  دوخ  شیوـخ ، تسد 

یهارمگ تواقـش و  يداو  هب  مه  ار  نارگید  هک  دنتـسبیم ، دوخ  رب  ار  تداعـس  هار  اهنت  هن  اهنآ  دـندشیم ، زین  نارگید  یهارمگ  ثعاـب 
هدنورپ تمایق ، هنماد  ات  هاگ  و  لاس ، نارازه  ناشتعدب ، یندوشخبان  گرزب و  هانگ  راثآ  هک  دنناراذگتعدب  دننامه  نانیا  دـندادیم . قوس 
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ملظ و  دـنرادن . یناربج  تشگزاب و  هار  چـیه  دـنوش ، زین  نامیـشپ  رگا  هک  ياهنوگ  هب  درادیم . هگن  زاـب  ار  ناـشناهانگ  یناـملظ  نیگنس و 
دنوادـخ تسا . هدـش  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  فارعا  هروس  هفیرـش 103  هیآ  رد  هک  هنوگناـمه  دوشیم ، رّوصت  زین  یهلا  تاـیآ  هب  اـهنآ 

َنیدِسْفُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  اِهب  اوُمَلَظَف  ِهیِإَلَم  َو  َنْوَعِْرف  یلا  اِنتایِآب  یـسُوم  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  اْنثََعب  َُّمث  دـیامرفیم : هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاعتم 
هب شریذپ ،) مدع  اب   ) اهنآ اّما  میداتسرف ؛ وا  نایفارطا  نوعرف و  يوس  هب  شیوخ  تایآ  اب  ار  یسوم  نیشیپ ] ناربمایپ   ] اهنآ لابند  هب  سپس 

نامه هک  یهلا - تایآ  راکنا  شریذـپ و  مدـع  هفیرـش  هیآ  نیا  حیرـص  قبط  دوب ! هنوگچ  نادـسفم  تبقاع  نیبب  دـندرک . ملظ  تاـیآ )  ) نآ
لباق هک  يزیچ ، ّتیلباـق  يولج  یتقو  نوچ  دوشیم ؛ هدرمـش  یهلا  تاـیآ  هب  ملظ  یعون  تسا - ناربماـیپ  تازجعم  ینامـسآ و  ياـهباتک 

دب ار  مالـسا  هک  یناسک  نیاربانب ، تسا . هدش  ملظ  مه  مدرم  نآ  رب  هک  نیا  رب  هوالع  میاهدرک ، ملظ  نآ  هب  میریگب  ار  تسا ، مدرم  تیادـه 
مالسا هب  اهنیا  همه  دننکیم ، يأر  هب  ریـسفت  ار  مالـسا  نیناوق  ای  دنهدیم ، هولج  دب  ار  مالـسا  شیوخ  تشز  لامعا  اب  ای  دننکیم ، یفّرعم 

سب تازاـجم  یـسک  نینچ  دـنک و  بیذـکت  ار  شربماـیپ  دـنوادخ و  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتملاـظ  هک ، نیا  هصـالخ  دـناهدرک . مـلظ 
، یملاظ ياهناسنا  نینچ  تشونرـس  َنیِرفاْکِلل -» يًْوثَم  َمَّنَهَج  یف  َْسَیل  َأ  . » تسا هدش  هراشا  نآ  هب  هفیرـش  هیآ  همادا  رد  هک  دراد  يدـیدش 
رد هک  نیا  تسا . نارفاک  هاـگیاج  هک  یمّنهج  تسا ؛ مّنهج  دـننکیم ، ملظ  یهلا  تاـیآ  رب  مه  رگید و  مدرم  رب  مه  نتـشیوخ و  رب  مه  هک 

تیالو تایآ  هتکن  دوخ  دیامنیم ، حرطم  ار  نآ  ماهفتسا  لاؤس و  تروص  هب  هکلب  دنکیمن ، نایب  ار  دارفا  نیرتملاظ  هاگیاج  ًاحیرـص  اجنیا 
لباـق ناـگمه  يوـس  زا  یتادوـجوم  ناـنچ  يارب  یتازاـجم  هاـگیاج و  نینچ  هک  دراد ، ّتقد  روـخ  رد  لـّمأت و  لـباق   348 ص : نآرق ، رد 
ینعی دنتـسه ، لّوا  هورگ  لباقم  هطقن  رد  هک  مود ، هورگ  اـّما  َنوُقَّتُْملا -» ُمُه  َکـِئلوُأ  ِهب  َقَّدَـص  َو  ِقْدِّصلاـِب  َءاـج  يذَّلا  َو  ! » تسا ینیبشیپ 

ره دنتـسه . دارفا  نیرتراکزیهرپ  اهنیا  دنیامنیم ، قیدصت  ناشمایپ  رد  ار  نانیا  هک  یناسک  دنتـسه و  یتسار  قدص و  هدـنروآ  هک  یناسک 
هب یکی  دنتـسه : دارفا  نیرتراکزیهرپ  هورگ  ود  نیا  هک  درک  اعّدا  ناوتیم  لیلد  ود  هب  یلو  تسا ، هتفرن  راک  هب  اجنیا  رد  یقتأ »  » هژاو دـنچ 

لوـسر ادـخ و  ناگدـننکقیدصت  ًاـمتح  دنـشاب ، دارفا  نیرتملاـظ  لوـسر  ادـخ و  ناگدـننکبیذکت  یتـقو  هک  ینعم  نیدـب  هلباـقم ؛ هـنیرق 
اوقت لـها  اـهنیا  طـقف  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  تسا و  رـصح  هلمج  َنوـُقَّتُْملا » ُمُه   » هلمج هک  نیا  رگید  دنـشابیم . دارفا  نیرتراـکزیهرپ 
رکذ نیقّتم  يارب  دـیجم  نآرق  رد  هک  ییاههدـعو  اهشاداپ و  اوقت و  تاکرب  راثآ و  نیارباـنب ، دنـشابیم . دارفا  نیا  یعقاو  ناـیقّتم  دنتـسه ،
هداد نیقّتم  مومع  هب  هک  هچنآ  رب  هوالع  هدـش ، هراشا  اهنآ  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هک  يدارفا  دراد . ییاهناسنا  نینچ  هب  صاـصتخا  هدـش ،

«- َنینِـسْحُْملا ُءازَج  َکـِلذ  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  َنوُؤاـشَی  اـم  ْمَُهل  : » تسا هدـمآ  نآ  حرـش  دـعب  هیآ  رد  هک  دـنراد  زین  ياهژیو  ياـهشاداپ  دوـشیم ،
هچ ره  دوشیم و  هداهن  ناـشرایتخا  رد  ییاـهتمعن  دودـحمان  روطب  هک  تسـالاب  يردـق  هب  اـهناسنا  نیرتراـکزیهرپ  تاـماقم  تاـجرد و 

. تسین رّوصت  لباق  نآ  زا  رتالاب  هک  یشاداپ  تسا . ناراکوکین  شاداپ  نیا  دنراذگیم و  ناشرایتخا  رد  دنهاوخب 

؟ تسیک نآ » هدننکقیدصت   » و قدص » مالک  هدنروآ  »

و دروایب » تسار  نخـس  هک  یـسک  ِقْدِّصلِاب ؛ َءاـج  يذَّلا   » هلمج زا  روظنم  لاؤس : تسیک ؟ نآ » هدـننکقیدصت   » و قدـص » مـالک  هدـنروآ  »
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  لّوا  هلمج  زا  روظنم  خساپ : تسیک ؟ دنک » قیدصت  ار  نآ  هک  یـسک  ِهب ؛ َقَّدَص  يذَّلا   » هلمج

مالـسا ربمایپ  تلاسر  هک  نینمؤم  مامت  لماش  مود  هلمج  تسا  نکمم  دنچ  ره  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مود  هلمج  زا  دارم  ملس و 
نب ّیلع  اهنآ   349 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  سأر  رد  کش  نودـب  یلو  دوشب ، زین  دـناهدرک  قیدـصت  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: مینکیم هراشا  نآ  هنومن  دنچ  هب  هک  تسا ، هدمآ  ّتنس  لها  هعیش و  زا  يدّدعتم  ياهباتک  رد  قوف  بلطم  تسا . مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ 
یف دنکیم : لقن  نینچ  دهاجم »  » فورعم رّسفم  زا  بقانم »  » شفورعم باتک  رد  ّتنس ، لها  فورعم  رایسب  نادنمـشناد  زا  یلزاغم ، نبا  - 1

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  قدص ، مالک  هدـنروآ  زا  روظنم  « 1  » ٌِّیلَع ِهب » َقَّدَـص  يذَّلا   » َو ِهَّللا  ُلوُسَر  ِقْدِّصلِاب ؛» َءاج  يذَّلا  : » یلاـعَت ِهلْوَق 
. تسا هدرک  لقن  ار  روکذم  بلطم  زین  رکاسع ، نبا  - 2 تسا . مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نآ » هدننکقیدصت   » زا روظنم  ملـس و  هلآ و 
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رد زین  یبـطرق  - 4 « 3 . » تسا هدوـمن  لـقن  ار  قوـف  ثیدـح  هک  تسا  ینادنمـشناد  هـلمج  زا  زین  بلاّـطلا  ۀـیافک  رد  یجنگ  هماـّلع  - 3 « 2»
ریسفت رد  یطویس  - 6 « 5 . » تسا هدرک  باختنا  ار  ریـسفت  نیا  زین  یـسلدنا  ناّیح  وبا  - 5 « 4 . » تسا هدرک  قوف  بلطم  هب  حیرصت  شریـسفت 

-8 « 7 . » دراد بلطم  نیمه  هب  داـقتعا  زین  يوضترم » بقاـنم   » باـتک بحاـص  يذـمرت  - 7 « 6 . » دراد ار  هدـیقع  نیمه  مه  روـثنملا » ّرّدـلا  »
تیالو تایآ  « 8 . » تسا هتفریذپ  ار  ریـسفت  نیا  ّتنـس  لها  نیب  رد  هک  تسا  يدّدعتم  دارفا  هلمج  زا  زین  یناعملا » حور   » ریـسفت رد  یـسولآ 

350 ص : نآرق ، رد 

! فلاخم اهنت  يزار ، رخف 

ترضح ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  قوف  هفیرـش  هیآ  نایوار ، نارّـسفم و  همه  هک  نیا  مغر  یلع  فلاخم ! اهنت  يزار ، رخف 
هب بّقلم  وا  نوچ  تسا ؛ رکب  وبأ  مود  هلمج  زا  روظنم  : » دیوگیم هتشارفارب و  تفلاخم  مَلَع  يزار ، رخف  دناهدرک ، ریسفت  مالـسلا  هیلع  یلع 

نیا یباتک  چیه  رد  يزار  رخف  زا  لبق  : » دـیوگیم يو  دـهدیم ، نخـس  نیا  هب  یبسانم  خـساپ  يرتست  هَّللا  رون  یـضاق  تسا »! هدوب  قیّدـص 
نیا نالطب  نیاربانب  تسا »؟ هتفگ  یـساسا  هچ  رب  ار  نخـس  نیا  وا  سپ  تسا ، هدوبن  ربماـیپ  باحـصا  زا  هک  مه  يزار  رخف  هدـماین و  بلطم 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  صوصخم  لئاضف  تایآ   351 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  «. *** 1 . » درادن ریسفت  حرش و  هب  يزاین  نخس 

نیتسخن ناماگشیپ  هیآ   8

هراشا

ْمَُهل َّدَعا  َو  ُْهنَع  ْاوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ٍناسْحِاب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیذَّلا  َو  ِراْصنْالا  َو  َنیرِجاهُْملا  َنِم  َنُولَّوْالا  َنوُِقباَّسلا  َو  نیتسخن  ناماگشیپ  هیآ   8
ناماگشیپ هیآ   353 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هیآ 100 » هبوت ، هروس   » ُمیظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ًاَدبا  اهیف  َنیِدلاخ  ُراْهنْالا  اَهَتَْحت  يرَْجت  ٍتاَّنَج 

يرَْجت ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَـعا  َو  ُْهنَع  ْاوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍناسْحِاب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیذَّلا  َو  ِراْصنْالا  َو  َنیرِجاـهُْملا  َنِم  َنُولَّواـْلا  َنوُِقباَّسلا  َو  نیتسخن 
يوریپ اهنآ  زا  یکین  هب  هک  یناسک  و  راـصنا ، نیرجاـهم و  زا  نیتسخن  ناماگـشیپ  ُمیظَْعلا  ُزْوَْفلا  َکـِلذ  ًادـَبا  اـهیف  َنیدـِلاخ  ُراـْهنْالا  اَـهَتَْحت 

زا اهرهن  هک  هتخاس ، مهارف  اهنآ  يارب  تشهب  زا  ییاهغاب  و  دندش ؛ دونشخ  وا  زا  زین )  ) اهنآ و  تشگ ، دونـشخ  اهنآ  زا  دنوادخ  دندرک ،
هیآ 100» هبوت ، هروس  ! » گرزب يزوریپ  تسا  نیا  و  دنام ؛ دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ؛ يراج  شناتخرد  ریز 

ثحب يامنرود 

رد یلو  دهدیم ، ییالاو  ياهتراشب  هورگ  هس  ره  ناماگشیپ  هب  و  دیوگیم ، نخس  هورگ  هس  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  دنچ  ره  ثحب  يامنرود 
، دمآ دهاوخ  هک  یناوارف  تایاور  قبط  تسا . ناماگشیپ  زا  درف  نیتسخن  تسا و  لّوا  فص  رد  هک  دراد  دوجو  یماگشیپ  زین  ناماگشیپ  نیب 

! تسین مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  زج  یصخش  ناماگشیپ ، مامت  ِرادهیالط  تسخن و  ِدرف  نآ 

ریسفت حرش و 

مالسا ناماگشیپ 

نیا  354 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  رد  ٍناسْحِاب -» ْمُهوُعَبَّتا  نیذَّلا  َو  ِراـْصنْالا  َو  َنیرِجاـهُْملا  َنِم  َنُولَّواـْلا  َنوُِقباَّسلا  َو   » مالـسا ناماگـشیپ 
نمشد دیدش  راشف  تحت  هّکم  رد  هک  دندوب  یناناملسم  اهنآ  نیرجاهم -» : » لّوا هورگ  تسا : هدمآ  نایم  هب  نخس  هورگ  هس  زا  هفیرش  هیآ 
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اهراشف و زا  تاجن  يارب  ترضح و  نآ  لابند  هب  درک  ترجه  هنیدم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  یماگنه  دندش و  عقاو 
هصالخ هلیبق و  ناشیوخ و  ماوقا و  اهنیمز و  لاوما و  هناشاک و  هناخ و  مالـسا ، ياپون  نید  تیوقت  تهج  ناکرـشم و  ياهّتیذا  اهرازآ و 

ناکرشم رطخ  درکیم ؛ دیدهت  ار  نیرجاهم  يدایز  تارطخ  دندومن . ترجه  هنیدم  هب  یلاخ  تسد  اب  دندرک و  اهر  ار  شیوخ  یتسه  همه 
نتشادن يراکیب و  رطخ  دندوب . هتـشاذگ  هّکم  رد  ار  ناشزیچ  همه  نوچ  یگنـسرگ ، رطخ  دندوب . اهنآ  يدوبان  ماقتنا و  ددص  رد  هک  هّکم 

نیا مامت  نیتسار  ناناملـسم  نیا  یلو  لیبق ؛ نیا  زا  یتارطخ  و  نطو ، ناـشیوخ و  ماوقا و  زا  يرود  ییاـهنت و  تبرغ و  مغ  بساـنم و  لـغش 
یبـّنلا دجـسم  راـنک  رد  هک  دوب  بارخ  يردـقب  ناـنآ  زا  یخرب  يداـصتقا  عـضو  دـندرک . ترجه  هنیدـم  هب  هدـیرخ و  ناـج  هب  ار  تارطخ 

نیا دندش . فورعم  هّفص » باحصا   » هب ًادعب  هتـسد  نیا  دننارذگب ! اجنآ  رد  ار  دوخ  زور  بش و  ات  دش ، هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  يارب  ییوّکس 
: مود هورگ  دندوب . مالـسا  يارب  يراکادف  تمدخ و  هنوگره  هدامآ  دـندنارذگیم و  راگزور  یبّنلا  دجـسم  رانک  رد  تسدـیهت  ناناملـسم 

یگدامآ دنک و  ترجه  هنیدم  هب  هک  دندوب  هدرک  توعد  ربمایپ  زا  و  هدیورگ ، مالسا  هب  هنیدم  رد  هک  دندوب  ییاهناملسم  اهنآ  راصنا -» »
نیرجاهم زا  زاب  شوغآ  اب  اهنیا  دندوب ، هدومن  مالعا  ناناملسم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  يراکمه  هنوگره  يارب  ار  شیوخ 

راثیا مه  اهنیا  هّتبلا  دندومن . کمک  شیوخ ، ناردارب  نوچمه  نانآ  هب  دنتشاذگ و  نارجاهم  رایتخا  رد  یگدنز  هناخ و  دندومن و  لابقتسا 
: موس هورگ  دوبن . یفاک  مه  اهنآ  دوخ  هداس  یگدـنز  نارذـگ  يارب  راصنا  زا  یـضعب  یلاـم  عضو  دـنچ  ره  دـندرک ، يداـیز  يراکادـف  و 
هب دنتشاذگ و  اهنآ  هار  رد  ماگ   355 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دندمآ و  ایند  هب  راصنا  نارجاهم و  زا  سپ  هک  ییاهناملسم  نیعبات -» »
رد اهناملسم  مامت  لماش  تمایق  مایق  ات  ناناملـسم  مود  لسن  زا  ریـسفت ، نیا  قبط  نیعبات  نیاربانب  « 1 . » دنتسه نیعبات  دنتـسویپ  هورگ  ود  نآ 

همادا ار  دـنوادخ  ياضر  يوس  هب  ترجه  ناناملـسم و  ترـصن  ّطخ  مه  ام  نامز  رـصع و  ناملـسم  رگا  ینعی  دوشیم ؛ ناـکم  رـصع و  ره 
ترجه دـش  هتفگ  قباس  ياهثحب  رد  هک  هنوگناـمه  اریز  دوشیم ؛ اـهنآ  لـماش  هدـمآ ، هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هک  نیعباـت »  » ناونع دـنهد ،

هب ناهانگ  زا  ترجه  يانعم  هب  ترجه  نوچ  تسا ؛ ریذپناکما  ینامز  رـصع و  ره  رد  هکلب  درادـن ، مالـسا  ردـص  ناناملـسم  هب  صاصتخا 
هب هدمآ ، نیعبات »  » حیـضوت رد  هک  ٍناسْحِاب »  » هژاو لاؤس : تسا . رون  يوس  هب  تاملظ  زا  اهیکاپ و  يوس  هب  اهیکاپان  زا  اهتعاطا و  يوس 

نابز و رد  طقف  دـیابن  راـصنا  نارجاـهم و  زا  يوریپ  هک  نیا  تسخن  دراد : دوجو  هژاو  نیا  ریـسفت  رد  لاـمتحا  ود  خـساپ : تسا ؟ ینعم  هچ 
يوریپ و راصنا  نارجاهم و  زا  یتسرد  هب  یبوخب و  رگید  ریبعت  هب  و  دنهد . همادا  ار  ترجه  ترـصن و  ّطخ  زین  لمع  رد  هکلب  دـشاب ، فرح 

نیب رد  اریز  اهنآ ؛ رادرک  لاعفا و  همه  رد  هن  دـینک ، يوریپ  راصنا  نیرجاهم و  زا  کین  ياـهراک  رد  هک  نآ  رگید  لاـمتحا  دـننک . ّتیعبت 
فالخ رب  دندرکیم . تکرح  مالسا  تاروتسد  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شور  فالخ  رب  هک  دندوب  يدارفا  مه  ناراوگرزب  نآ 

تمـصع هب  دقتعم  ام   356 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  « 2 ، » دنتـسه موصعم  كاپ و  ربمایپ  هباحـص  مامت  هک  دندقتعم ، ّتنـس  لها  هچنآ 
بوخ کین و  ياهراک  رد  دـیاب  نیعبات  نیاربانب  دـشاب . هعیـش  داـقتعا  نیا  رب  یبوخ  لـیلد  دـناوتیم  قوف  هفیرـش  هیآ  میتسین و  اـهنآ  همه 

ُهَّللا َیِضَر  ! » دشاب ّقح  ریسم  ریغ  رد  رگا  یّتح  ناشرادرک ، راتفگ و  اهراک و  مامت  رد  هن  دننک . ّتیعبت  يوریپ و  اهنآ  زا  راصنا  نیرجاهم و 
زا هورگ  هس  هک  نیا  زا  سپ  دـنوادخ  ُمیظَْعلا -» ُزْوَْفلا  َِکلذ  ًادـَبا  اهیف  َنیدـِلاخ  ُراْهنْالا  اَـهَتَْحت  يرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَـعا  َو  ُْهنَع  ْاوُضَر  َو  ْمُْهنَع 

يونعم ياهشاداپ  دزادرپیم . اهنآ  يّدام  يونعم و  ياهشاداپ  هب  دـنکیم ، دای  تمظع  هب  اـهنآ  زا  دربیم و  ماـن  ار  نیتسخن  ناماگـشیپ 
نشور و بلطم  اهنآ  زا  دنوادخ  يدونشخ  اّما  لاعتم .» دنوادخ  زا  اهنآ  يدونشخ  و  اهنآ ؛ زا  دنوادخ  يدونشخ  : » زا تسا  ترابع  اهنآ 
هب ار  راگدرورپ  يدونـشخ  تابجوم  روما  نیا  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  ترجه  نیملـسم و  مالـسا و  ترـصن  ّطخ  اهنآ  اریز  تسا ؛ یحـضاو 

دـهنیم و ناشرایتخا  رد  دـنهاوخب  هچ  ره  تمایق  خزرب و  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  زا  اهنآ  يدونـشخ  زا  دارم  تشاد و  لاـبند 
ياراد هک  یتشهب ، ياهغاب  نونکا  مه  زا  هک  تسا  نیا  اهنآ  يّدام  شاداپ  اّما  و  دـنوشیم . دونـشخ  ناشراگدرورپ  زا  تهج  نیا  زا  اـهنآ 

نایتشهب هک  نیا  رگید  تسا و  يراـج  بآ  هراومه  نآ  ناـتخرد  ریز  زا  هک  نیا  تسخن  تسا ؛ هدـش  هداـمآ  اـهنآ  يارب  تسا ، یگژیو  ود 
هـشیمه يارب  اهغاب  نیا  اریز  تشاد ؛ دنهاوخن  ار  نآ  نداد   357 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسد  زا  مغ  اهغاب  نیا  رد  تنوکـس  زا  سپ 
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اهنآ يدونشخ  و  اهنآ ، زا  دنوادخ  يدونـشخ  کش  نودب  و  دنام . دنهاوخ  اهغاب  نآ  رد  هنادواج  اهنآ  دریگیم و  رارق  اهنآ  رایتخا  رد 
يزوریپ نیا  زا  رتـالاب  و  دوشیم ، بوسحم  یگرزب  يزوریپ  هناـگهس  ياـههورگ  نیا  يارب  یتـشهب  ياـهغاب  ناـنچ  نتـشاد  و  دـنوادخ ، زا 

. دوشیمن رّوصت 

ناملسم درم  نیتسخن 

هک دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  اّما  دندوب ، هورگ  هس  ناماگشیپ  هک  دش  هدافتـسا  هبوت  هروس  هیآ 100  زا  لاؤس : ناملسم  درم  نیتسخن 
: خساپ دوب ؟ یسک  هچ  تفگ ، کیّبل  ار  مالـسا  ربمایپ  توعد  ناملـسم  نادرم  نیب  زا  هک  یـصخش  نیلّوا  تسیک ؟ ناماگـشیپ  نیرتماگـشیپ 

مالـسا هب  هک  نادرم  زا  رفن  نیلّوا  تایاور  نیا  قبط  دـنکیم ، یفّرعم  ار  ناملـسم  نیلّوا  هک  هدـش  دراو  هیآ  نیمه  لیذ  رد  یناوارف  تاـیاور 
ماـمت ناـیم  رد  بلطم  نیا  تسا . هدوب  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح  نز  نیلّوا  و  مالـسلا ، هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  ترـضح  دـیورگ ،
عامجا ياعّدا  قوف  بلطم  هب  تبسن  ّتنس  لها  ياملع  زا  رفن  نیدنچ  دوشیم . بوسحم  تاحضاو  زا  یّنس  هعیش و  زا  یمالسا  نادنمـشناد 
ۀجیدخ نا  یلع  اوقّفتا  دیوگیم : ّتنـس  لها  فورعم  نادنمـشناد  زا  ربلا ، دـبع  نبا  - 1 دینک : هّجوت  نادنمـشناد  نیا  تاملک  هب  دـناهدرک ؛

نیلّوا هجیدخ  نانز ) زا   ) هک دنراد  رظن  قاّفتا  ناملسم  نادنمـشناد  « 1  » اهدـعب ٌّیلع  مث  هب ، ءاج  امیف  هتقّدـص  هلوسر و  هَّللاب و  نمآ  نم  لّوا 
نامیا هک ) دوب  یسک  نیلّوا   ) یلع نادرم ) زا   ) وا زا  سپ  دومن و  قیدصت  ار  مالسا  نید  دروآ و  نامیا  شربمایپ  دنوادخ و  هب  هک  دوب  یسک 

ناملـسم نیلّوا  دروـم  رد  تسا ، هدرک  توـف  لاـس 240  رد  هک  یلزتـعم ، دـیدحلا  یبا  نبا  داتـسا  یلزتـعم ، یفاکـسإ  رفعج  وبأ  - 2 دروآ .
، مالسا ءاملع  اهنت  هن  « 1  » مالسالا یلا  قبّسلاب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  راختفا  ۀفاک  ساّنلا  يور  دق   358 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دیوگیم :

مکاح . 3 دـناهدومن . تیاور  نادرم ) نیب  زا  ناملـسم  نـیلّوا  ناوـنع  هـب  و   ) مالـسا هـب  نـتفرگ  تقبـس  رد  ار  یلع  راـختفا  مدرم  هـمه  هـکلب 
نیب ًافالخ  ملعا  ال  دیوگیم : تسا ، ملسم » حیحص   » و يراخب » حیحـص   » زارطمه گنـسمه و  هک  نیحیحّـصلا ،» كردتـسم   » رد يروباشین 

رد ناراگنخیرات  نیب  رد  یفالتخا  چیه  « 2  » هغولب یف  اوفلتخا  اّمنا  ًامالسا و  مهلّوا  هنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّنا  خیراّوتلا  باحـصا 
هدوب غلاب  مالسا  شریذپ  ماگنه  هب  ایآ  هک : نیا  دروم  رد  هّتبلا  مدرکن . هدهاشم  تسا ، ناملـسم  درم  نیلّوا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هک  نیا  دروم 
مالسا شریذپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تقبس  رب  عامجا  ياعّدا  رب  لمتشم  هک  قوف ، تاملک  زا  هتـشذگ  دراد . دوجو  ییاهرظن  فالتخا  هن ؟ ای 

لقن هنیمز  نیا  رد  ار  ماقمالاو  يارعش  مالسا و  ناگرزب  زا  نت  هیرظن 66  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  زا  تیاور  ینیما 25  هماّلع  موحرم  دوب ،
! تسا ياهداعلا  قوف  ددع  نیا  دناهدومن و  لقن  هنیمز  نیا  رد  ّتنس  لها  عبانم  زا  ثیدح  دصکی  هعیش  نادنمشناد  زا  یـضعب  و  تسا ! هدرک 
ام دـلابیم . دوخ  رب  تهج  نیدـب  هعیـش  تسا و  ناقتا  رابتعا و  زا  ییالاب  ّدـح  رد  هلأسم  نیا  يرآ ،  359 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  « 3»

دنداد ناشن  ام  هب  ار  ریـسم  نیا  هک  ینادنمـشناد  ءاملع و  شیوخ و  ناردام  ناردپ و  زا  میـشاب و  عّیـشت  گرزب  تمعن  نادردق  دیاب  نایعیش 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صوصخم  مداخ  سنأ ، - 1 دینک : هّجوت  روکذم  تایاور  زا  هنومن  دنچ  هب  میـشاب . نونمم  رازگـساپس و 
موی ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثعب  يرخا ) ۀیاور  یف  و  . ) ءاثّلثلا موی  ٌّیلع  ملـسا  نینثالا و  موی  یبّنلا  َأُِّبن  دنکیم : تیاور  نینچ 

رد مالسلا  هیلع  یلع  دش و  تلاسر  هب  ثوعبم  هبنشود  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  « 1  » ءاثّلثلا موی  ٌّیلع  یّلص  نینثالا و 
ایآ لاؤس : درازگ . زامن  هبنشهس  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  و  هک ): تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  . ) دروآ مالسا  هبنش ، هس  زور  دعب ، زور 

تداهـش هب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  خساپ : تشاد ؟ داقتعا  دـیحوت  ریغ  هب  درک و  هدجـس  تب  لباقم  رد  زگره  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 
تایآ نیاربانب  « 2 « ؛ درکن رایتخا  دیحوت  نییآ  زا  ریغ  ینییآ  نید و  تشاذگن و  هدجـس  رب  رـس  تب  لباقم  رد  هظحل  کی  يارب  یّتح  خیرات ،

درک و مالعا  زاربا و  ار  شیوخ  مالسا  تثعب ، زا  دعب  زور  کی  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  قوف  تالمج  يانعم   360 ص : نآرق ، رد  تیالو 
، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فورعم  یباحص  یسراف ، ناملـس  . 2 دشاب . هتفریذپ  بلق  رد  ار  مالـسا  مه  نآ  زا  لبق  هک  درادن  یتافانم 
رد هک  یناملسم  نیلّوا  « 1  » بلاط یبأ  نب  ّیلع  ًامالـسا  اهلّوا  ضوحلا  اهّیبن  یلع  ًادورو  ۀّمالا  هذه  لّوا  دـیوگیم : ناملـسم  نیلّوا  دروم  رد 
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مالـسا رد  ایند  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  دوشیم ، دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رب  رثوک  ضوح  راـنک  رد  تماـیق  زور 
لامعا ساکعنا  يورخا  ياهشاداپ  دش ، هتفگ  اًلبق  هک  هنوگنامه  تسا . بلاط  یبأ  نب  ّیلع  وا  و  تفرگ ، تقبس  ناناملسم  همه  رب  ندروآ 

هللا یلـص  ربمایپ  رب  هک  تسا  یـصخش  نیلّوا  ومه  سپ  تسا ، ناملـسم  نیلّوا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  اجنآ  زا  تسایند و  رد  ناـسنا 
نب هللا  دـبع  دراد . فارتـعا  بلطم  نیا  هب  زین  باـطخ ، نـب  رمع  مود ، هـفیلخ  . 3 دوشیم . دراو  رثوـک  ضوـح  راـنک  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
رمع دزن  ناناملـسم  زا  رگید  ياهّدـع  نم و  دـیوگیم : مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  صوصخم  درگاش  ربماـیپ و  فورعم  یباحـص  ساـّبع ،
ٌّیلع اـّما  مدینـش : يو  زا  مدوخ  شوگ  اـب  نم  هک  درک ، لـقن  یثیدـح  هراـب  نیا  رد  رمع  دـش ، وگوتفگ  ناملـسم  نیلّوا  دروم  رد  میدوـب ،

انا و تنک  سمّـشلا ، هیلع  تعلط  امم  ّیلا  ّبحا  تناک  َو  نهنم ، ةدـحاو  یل  نوکت  نا  تددول  لاصخ  ثالث  هیف  لوقی : هَّللا  لوسر  تعمـسف 
َو ًانامیا ، َنینِمْؤُْملا  ُلَّوا  َْتنا  : » یلع ای  لاقف  ٍّیلع  بکنم  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  برـض  ذا  هباحـصا  نم  ۀعامج  ةدیبع و  وبأ 

هـس بلاـط  یبأ  نب  یلع  دروم  رد   361 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  « 2 « » یـسُوم ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنا  َو  ًامالْـسا ، َنیِملْـسُْملا  ُلَّوا 
میارب تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  ماـمت  زا  متـشاد  ار  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا  یگژیو 

هناش رب  ترضح  میدوب ، ترضح  نآ  تمدخ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  ياهّدع  هدیبع و  وبأ  نم و  دوب . رتدنمشزرا 
وت یلع ! يا  : » دومرف و  تسوا ) دروم  رد  نخس  نیا  هک  دنک  اعّدا  تسا ، یلع  شمان  هک  يرگید  ای  نیرضاح ، زا  یصخش  ادابم  ات   ) دز یلع 
ایآ لاؤس : یتسه ». یـسوم  هب  تبـسن  یـسوم ) ترـضح  نیـشناج   ) نوراه دننامه  نم ، هب  تبـسن  وت  یتسه ، ناملـسم  نیلّوا  نمؤم و  نیلّوا 

تسا ناسنا  ینورد  تاداقتعا  هب  طوبرم  نامیا » : » خساپ دراد ؟ یتوافتم  يانعم  ای  تسا ، نمؤم » نیلّوا   » رگید ترابع  ناملسم » نیلّوا   » هلمج
لوسر ترضح  هب  ًابلق  هک  دوب  یسک  نیلّوا  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نیاربانب ، تسا . نابز  هب  تاداقتعا  نآ  مالعا  زاربا و  مالـسا »  » و

. درک مالعا  زاربا و  ار  شیوخ  یبلق  نامیا  هک  دوشیم  بوسحم  یصخش  نیتسخن  مه  دروآ و  نامیا 

! غولب زا  لبق  نامیا  شزرا 

ّنس هب  نامز  نآ  رد  رگا  دوب ؟ غلاب  مالسا ، نید  هب  فّرـشت  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ایآ  لاؤس : غولب ! زا  لبق  نامیا  شزرا 
هب هّجوت  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  خـساپ : دوش ؟ حرطم  ناملـسم  نیلّوا  ناونع  هب  ات  تسا ، یتلیـضف  شندروآ  ناـمیا  اـیآ  دوب ، هدیـسرن  غولب 

رایشوه و لقاع و  گنرز ، شوهاب و  ياهّچب  یلو  دشاب ، هدیـسرن  غولب  ّنس  هب  یـصخش  رگا  لّوا : هتکن  تسا : يرورـض  مزال و  هتکن  راهچ 
هتفریذپ شنامیا  اهنت  هن  دوشیم . هتفریذـپ  یـصخش  نینچ  نامیا  مالـسا و  ام  رظن  هب  دـهد ، صیخـشت  یبوخب  ار  دـب  بوخ و  دـشاب و  ّزیمم 
یتادابع ریاس  شاهرمع و  ّجح و  شاهزور ، شزامن ، تسا ؛ حیحـص  مه  یناوجون  نینچ  تادابع  دناهتفگ : ام  ياهقف  هچنآ  قبط  هکلب  تسا ،

هن تسا ، یعرـش  یـصخش  نینچ  ياهتدابع  مالـسا ، ياهقف  ریبعت  هب  و  دشابیم . حیحـص  دـهدیم  ماجنا  شطیارـش  مامت  تیاعر  اب  هک  ار 
هب شنامیا  دـشاب ، یعرـش  حیحـص و  یغلاب  ریغ  ناوجون  نینچ  ياهتدابع  یتقو   362 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  نیارباـنب  « 1 ! » ینیرمت

نینچ میدـقتعم  اـم  رتارف ، نیا  زا  دوـشیم . هتفریذـپ  ّزیمم  ناوـجون  زا  غوـلب  زا  لـبق  ناـمیا  هک ، نیا  هجیتـن  دوـشیم . هتفریذـپ  یلوأ  قـیرط 
فاعم ناهانگ  مامت  دمایپ  زا  ار  اهنآ  ناوتیمن  فیلکت ، ّنس  هب  ندیسرن  فرـص  هب  دنتـسه و  لوئـسم  ناهانگ  یخرب  لباقم  رد  یناناوجون 

کی نتشک  دنادیم  هدیـسرن و  غولب  ّنس  هب  زونه  هک  يّزیمم  هّچب  رگا  تهج  نیدب  داد ! ناشن  اهنآ  هب  يزبس  غارچ  هلیـسو  نیدب  تشاد و 
، هک نیا  هجیتن  تسا ! لوئـسم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  تسوا و  نوخ  نماض  دـناسرب ، لتق  هب  ار  یهانگیب  صخـش  تسا ، یتشز  راک  هانگیب 

نامیا مالسا و  شریذپ  طرش  غولب  نیاربانب  دوشیم . هتفریذپ  ناشنامیا  دنـشاب ، ّزیمم  رایـشوه و  لقاع و  هک  یتروص  رد  غلاب  ریغ  صاخـشا 
هسیاقم لباق  هک  تّوبن - رد  غولب  هنوگچ  دناهدیـسر . تّوبن  ماقم  هب  ّتیلوفط  ّنس  رد  یهلا  ناربمایپ  ءایبنا و  زا  یعمج  مود : هتکن  دشابیمن .

: دینک هّجوت  ّتیلوفط  رد  تّوبن  ماقم  ياطعا  زا  هنومن  ود  هب  دشاب !؟ طرش  مالسا  شریذپ  رد  یلو  دشابیمن ، طرش  تسین ، نامیا  شریذپ  اب 
ای دیامرفیم : نینچ  هراب  نیا  رد  میرم  هروس  هیآ 12  رد  لاعتم  دنوادخ  دیسر ؛ يربمایپ  هب  ّتیلوفط  ّنس  رد  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  - 1
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-2 میداد . وا  هب  یکدوک  رد  ار  تّوبن  نامرف  ام  و  ریگب ! تّوق  اب  ار  ادـخ )  ) باتک ییحی ! يا  ًاِّیبَص  َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  ٍةَّوُِقب  َباتِْکلا  ِذُـخ  ییْحَی 
هراوهگ رد  هک  یماگنه  هب  ترضح  نآ  نابز  زا  هیآ 30 ، میرم ، هروس  رد  دنوادخ  دیسر ؛ يربمایپ  هب  ّتیلوفط  ّنس  رد  زین  یسیع  ترـضح 

وا میادخ ؛ هدنب  نم  تفگ : دوشگ و ) نخـس  هب  نابز  یـسیع  ناهگان   ) ًاِّیبَن ینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  َیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  ّینا  َلاق  دـیامرفیم : نینچ  دوب ،
متسه ادخ  هدنب  نم  دنکیم  دیکأت  هک  نیا   363 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا ! هداد  رارق  ربمایپ  ارم  و  هداد ؛ نم  هب  ینامـسآ )  ) باتک
نامز نامه  زا  هک  تسا  نیا  يارب  ینلعجی » : » دیوگیمن و  ینلعج » : » دیوگیم هک  نیا  دنناوخن و  ادخ  دنزرف  ار  وا  ًادعب  هک  تسا  نیا  يارب 

رد یتقو  هک ، نیا  هصـالخ  « 1 . » تسا هدـش  لـقن  بلطم  نیا  زین  ناربماـیپ  زا  رگید  یـضعب  دروم  رد  تسا . هدوب  ادـخ  ربماـیپ  يو  یکدوک 
طرـش دیابن  غولب  ّنس  یلوأ  قیرط  هب  مالـسا  شریذپ  ندروآ و  نامیا  رد  دشابن ، حرطم  یّـصاخ  ّنس  تسالاو ، گرزب و  یماقم  هک  تّوبن ،
مالسا دنک و  توعد  ار  شنادنواشیوخ  ماوقا و  دش  رومأم  تثعب  زا  سپ  لاس  هس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  موس : هتکن  دشاب .

هنیمز هک  يدارفا  دودـعم  زا  « 2  » یناهنپ هناـیفخم و  تروص  هب  مالـسا  هب  توعد  لاـس  هس  هک  نیا  زا  سپ  ینعی  دـیامن ، هضرع  اـهنآ  رب  ار 
تروص هب  مالـسا  يدیحوت  نییآ  جیورت  غیلبت و  رومأم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تفرگ ، تروص  دنتـشاد ، مالـسا  شریذپ 

هب هک  داد  روتسد  يو  هب  دومن و  ینامهیم  نیا  تامّدقم  هّیهت  رومأم  ار  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تشگ . راکشآ  ینلع و 
فرـص اذغ  و  دندمآ ، اهنامهیم  دیامن . توعد  سلجم  نآ  هب  ار  ربمایپ  ناگتـسب  ماوقا و  دنک و  هّیهت  یبسانم  ياذغ  ناناملـسم  هّیقب  کمک 

دراذگ و نایم  رد  شیوخ  ناگتسب  ماوقا و  اب  ار  دیدج  نید  تساخرب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اذغ  فرـص  زا  سپ  دش .
ار شنانخـس  ربمایپ  دش ! دهاوخ  نم  هفیلخ  ریزو و  ّیـصو و  دریذپب  ارم  توعد  هک  سک  ره  دومرف : سپـس  دناوخ ، دنوادخ  ربمایپ  ار  دوخ 
هب باطخ  ربمایپ  دادن . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  یتبثم  خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زج  سک  چیه  یلو  درک ، رارکت  راب  هس 

َو َُهل  اوُعَمْساَف  ْمُْکیَلَع  یتَفیلَخ  َو  یِّیِصَو  َو  یخا  اذه  َّنا   364 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دومرف : ناوجون  ِیلع  دروم  رد  شناگتسب  ماوقا و 
قبط دـییامن . تعاطا  يو  زا  دـیهد و  شوگ  ار  شنانخـس  تسا ؛ نم  هفیلخ  ّیـصو و  ردارب ، بلاـط ) یبأ  نب  ّیلع   ) ناوجون نیا  « 1  » ُهوُعیطا

وا نامیا  تهج  نیدـب  هدوب و  هلاسهد  تثعب  يادـتبا  رد  مالـسا و  شریذـپ  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـندقتعم  هک  یناـسک  رظن 
ارچ سپ  هتـشادن ، یـشزرا  غولب  زا  لبق  یلع  نامیا  رگا  تسا . هدوب  هلاـس  قوف 13  ناتساد  ماگنه  هب  ترـضح  نآ  هتـشادن ، ینادنچ  شزرا 

یسک تسا !؟ هدرب  راک  هب  شدوخ  زا  سپ  هفیلخ  ناونع  هب  وا  دروم  رد  ار  ییابیز  تالمج  نانچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
و تسا ! هدومن  کش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  راتفگ  ماقم و  رد  تقیقح  رد  دنک ، دیدرت  کش و  یلع  تلیـضف  نیا  رد  هک 

ّنس رد  ترضح  نآ  نامیا  هک  دیریذپب  دیاب  هدوب ، ترضح  نآ  هتسیاش  غولب  زا  لبق  یگلاس و  هدزیـس  ّنس  رد  نانخـس  نیا  هک  دییوگب  رگا 
ماگنه هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندوبن  غلاب  اهثحب ، نیا  همه  زا  هتـشذگ  مراهچ : هتکن  تسا . هدوب  شزرا  اـب  ربتعم و  زین  یگلاـس  هد 

. دراد دوـجو  رظن  فـالتخا  یمالـسا  نادنمـشناد  ءاـملع و  نیب  هنیمز  نیا  رد  هکلب  تسین ؛ یعطق  مّلـسم و  مالـسا ، شریذـپ  ربماـیپ و  تثعب 
ناملسم نادنمـشناد  تارظن  زا  ياهشوگ  هب  درک . هراشا  بلطم  نیا  هب  قباس  ياهثحب  رد  نیحیحّـصلا  كردتـسم  بحاص  هک  هنوگنامه 

نب ّیلع  ۀجیدخ  دعب  ملـسا  نم  لّوا  دیوگیم : هحفص 471  دلج 2 ، باعیتسالا ، باتک  رد  ربلا  دـبع  نبا  فلا - دـینک : هّجوت  هنیمز  نیا  رد 
نیلّوا وا  دش و  ناملـسم  یگلاس  هدزناپ  ای  هدزناش ، ّنس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  « 2  » ۀنس رشع  ّتس  وا  ۀنـس  رـشع  سمخ  نبا  وه  بلاط و  یبأ 
هحفص دلج 4 ، رد  ۀباحّصلا » ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دسأ   » باتک هدنـسیون  365 ب - ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دوب . نادرم ) نیب  رد   ) ناملـسم

لاس هدزناپ  نامز  نآ  رد  ترـضح  نآ  ّنس  دـندقتعم  ياهّدـع  اههّیرظن ، نآ  زا  یکی  قبط  هک  تسا ، هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  هّیرظن  هس  ، 17
، نیاربانب « 1 . » تسا هدرک  لقن  نآ  نوماریپ  لوق  تفه  هدش و  هلأسم  نیا  ضّرعتم  زین  هنع  هللا  یضر  یـسلجم  هماّلع  موحرم  ج - تسا . هدوب 

هنیمز نیا  رد  یمالـسا  نادنمـشناد  هکلب  تسین ، یعطق  مّلـسم و  رما  مالـسا ، هب  فّرـشت  ماـگنه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندوب  غلاـبان 
هب دیورگ و  مالسا  هب  هک  تسا  يدرم  نیلّوا  مالـسلا  هیلع  یلع  رتاوتم ، ناوارف و  تایاور  تداهـش  هب  هک ، نیا  هصالخ  دنراد . رظن  فالتخا 

تلیضف نیا  زا  يزیچ  هدوب ، غلابان  نامز  نآ  رد  ترـضح  میریذپب  هک  ضرف  رب  تفاتـش و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  يرای 
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. دوشیمن هتساک  گرزب 

! گرزب يزایتما  نینمؤملا » لّوا  »

هک یـسک  نیب  یتوافت  دوشیمن و  بوسحم  يزایتما  ندوب  نینمؤملا » لّوا   » هک دننک  رّوصت  یـضعب  دـیاش  گرزب ! يزایتما  نینمؤملا » لّوا  »
تواـفت هک  تسا  نآ  فاـصنا  یلو  درادـن . دوجو  دـندنویپیم  ناـنمؤم  ّفص  هب  يو  زا  سپ  هک  یناـسک  اـب  دروآیم ، ناـمیا  همه  زا  لـبق 
تـسکش يارب  نوعرف  مینکیم : رورم  مه  اب  ار  نوعرف » نارحاس   » ناتـساد بلطم ، نیا  ندش  رتنشور  يارب  دـشابیم . ود  نیا  نیب  يرایـسب 
ترـضح نآ  اب  هزرابم  هب  دوعوم  زور  رد  دـنوش و  عمج  رـصم  رـسارس  زا  نارگوداج  ماـمت  هک  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 

نوعرف « 2 . » دش دـنهاوخ  نوعرف  هاگرد  نابّرقم  ءزج  اهنآ  : » هک دوب  نیا  اهنآ  نیرتمهم  هک  داد  ناوارف  ياههدـعو  اهنآ  هب  يو  دنباتـشب .
لیاسو ینوعرف  نارحاس  ادـتبا  دیـسر ؛ ارف  دوعوم  زور  دـش . دـهاوخ  زوریپ  هک  تشاد  نانیمطا  درک و  هدامآ  دوعوم  زور  يارب  ار  زیچ  همه 

سپس دندربورف ! یبیجع  تریح  رد  دندناسرت و  يدنبمشچ  رحس و  اب  ار  مدرم  دندنکفا و   366 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ار  دوخ  رحس 
هب لیدبت  اصع  نآ  هاگان  تخادنا ، نوعرف  نارگوداج  يوداج  تمس  هب  ار  شیوخ  ياصع  دنوادخ  نامرف  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 

تسین نارگوداج  راک  دننام  یسوم ، ترـضح  راک  نیا  دندوب  هتفایرد  هک  نارگوداج  دیعلب ! ار  نارگوداج  لیاسو  مامت  دش و  یمیظع  رام 
نایناهج راگدرورپ  هب  ام  1 ؛»  » َنیَملاْعلا ِّبَِرب  اَّنَمآ  : » دنتفگ دنداتفا و  هدجـس  هب  رایتخایب  یگمه  تسا ، هدش  دـییأت  دـنوادخ  هیحان  زا  وا  و 
تفرشیپ ثعاب  دوب و  ّرثؤم  رایسب  دندوب - هدش  عمج  وا  تسکش  روظنم  هب  هک  یسوم - ترـضح  هب  نوعرف  نارحاس  نامیا  میدروآ ». نامیا 

دوخ هک  یناسک  دندیدیم  مدرم  یتقو  اریز  درک ؛ دراو  ناینوعرف  نوعرف و  رب  ینیگمهـس  هبرـض  دـش و  یـسوم  ترـضح  نییآ  رد  یبیجع 
، دناهدروآ نامیا  دنوادخ  ربمایپ  ناونع  هب  یسوم  ترضح  هب  دنهدیم ، صیخشت  رحس »  » زا ار  هزجعم »  » یبوخب دنتسه و  وداج  رحس و  لها 

نارگوداج باعرإ  دیدهت و  هب  عورـش  دید ، ار  زیگناتفگـش  هنحـص  نیا  یتقو  نوعرف  دنتـسویپیم . یـسوم  هب  نارحاس  لابند  هب  زین  مدرم 
َو ْمُکَیِدـْیا  َّنَعِّطَقاـَل  : » تفگ هلمج  زا  درک ؛ دـیدهت  اههجنکـش  نیرتتخـس  هب  ار  اـهنآ  نوعرف  درک . زورما  ناـنمؤم  ناناملـسم و  زورید و 

ياپ اب  تسار  تسد   ] فلاخم روط  هب  ار  امـش  ياـهاپ  اـهتسد و  هک  مروخیم  دـنگوس  2 ؛»  » َنیعَمْجا ْمُکَّنَبِّلَـصَال  َُّمث  ٍفـالِخ  ْنِم  ْمُکَلُجْرا 
يارب ار  هجنکش  اهباذع و  نیا  مامت  نامیا  رون  یلو  مزیوآیم »! راد  هب  ار  یگمه  سپس  منکیم ؛ عطق  تسار ] ياپ  اب  پچ  تسد  ای  پچ ،

اَّنُک ْنا  انایاطَخ  انُّبَر  اَنل  َرِفْغَن  ْنا  ُعَمْطَن  اَّنا  : » دنتفگ دندرک و  یگدامآ  مالعا  ياهجنکـش  باذع و  هنوگره  يارب  اذهل  دوب . هدرک  ناسآ  اهنآ 
رد تیالو  تایآ  میدوب ». ناگدنروآنامیا  نیتسخن  ام  هک  ارچ  دشخبب ، ار  ام  ياهاطخ  نامراگدرورپ  هک  میراودـیما  ام  3 ؛»  » َنینِمْؤُْملا َلَّوا 

قباس ناهانگ  مامت  هراّفک  هک  ياهنوگ  هب  تسا . یگرزب  زاـیتما  ندوب  نینمؤملا » لّوا   » هک دوشیم  هدافتـسا  تاـیآ  نیا  زا   367 ص : نآرق ،
ًابلاغ روما  رگید  اهررـض و  اهسرت ، اـهرطخ ، دوش ؛ نینمؤملا  لّوا  درادـن  تماهـش  سک  همه  اریز  تسا ، نشور  مه  نآ  لـیلد  و  دوشیم ،
هیلع یلع  ترـضح  دراد . یّمهم  شاداـپ  ندوب  نینمؤـملا  لّوا  تهج  نیدـب  دـنراد ، رارق  نینمؤـم  مّدـقم  ّفـص  رد  هک  تسا  یناـسک  يارب 
یتقو دـش  ثعاب  ترـضح  نآ  تماهـش  تعاجـش و  دراد . ياهژیو  ّصاـخ و  زاـیتما  زین  تسا ، نینمؤملا  لّوا  ناناملـسم  نیب  رد  هک  مالـسلا 

هب گنردیب  درکن و  گنرد  دادارف ، شوگ  دیجم  نآرق  تایآ  هب  و  تسا ، ادخ  مایپ  توعد ، نیا  هک  داد  صیخشت  دینش و  ار  ربمایپ  توعد 
هارمه و رگا  یّتح  دنـشاب و  نکـشفص  اهیگدولآ  دـسافم و  ماگنه  هب  دـیاب  زین  ترـضح  نآ  نایعیـش  دروآ . نامیا  نینمؤملا  لّوا  ناونع 

يزیزع ناناوج  دنـشاب . رکنملا  نع  نیهان  فورعم و  هب  نیرمآ  نیلّوا  دنزادرپب و  اهیکاپان  دـسافم و  اب  هزرابم  هب  ییاهنت  هب  دـنرادن  يروای 
زا دنتـسین  رـضاح  سلجم  لها  تسا و  هانگ  هب  هدولآ  سلجم  هک  دندرک  هدـهاشم  رگا  دـننکیم ، تکرـش  رورـس  نشج و  سلاجم  رد  هک 

كرت ار  هانگ  سلجم  دیاب  هکلب  تسا ، ییاوسر  ندش  تعامج  گنرمه  اجنیا  رد  هک  دنوش ، تعامج  گنرمه  دیابن  دـنرادرب ، تسد  هانگ 
مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  ناوریپ و  دنـشاب . اریذـپ  لد  ناج و  اب  دـنوادخ  ياضر  رطاخ  هب  ار  اهتّمذـم  اهتمالم و  همه  دـننک و 

زا ّقح  هار  رد  1 ؛»  » ِهلْها ِۀَّلِِقل  يدُْهلا  ِقیرَط  یف  اوُشِحْوَتْسَت  ال  : » دومرف ترضح  نآ  هک  ارچ  دنسرتب ، ییاهنت  زا  یلع  هار  ریسم و  ّیط  رد  دیابن 
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دیق نتسکش  تردق  مه  و  رتنوزف ، تفرعم  مه  رتشیب ، تعاجش  مه  نینمؤملا » لّوا   » هک نیا  هصالخ  دیشاب ». هتشادن  تشحو  ناهارمه  یمک 
هب نامیا  اب  ینوعرف  نارحاس  دوب . عمج  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوجو  رد  اهنیا  مامت  دشاب و  هتـشاد  دیاب  ار  ناکاین  زا  دیلقت  ياهدنب  و 
رفک یکیرات  تملظ و  زا  اهنت  هن  ترضح ، نآ  هب   368 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ِنینمؤم  لّوا  فص  رد  نتفرگ  رارق  یسوم و  ترـضح 
ّفص رد  ماگنه  بش  و  نوعرف ، راصنا  ّفص  رد  ماگنه  حبـص  اهنآ  يرآ ، دنتفرگ . رارق  نادیهـش  ّفص  رد  هکلب  دنتفای ، ییاهر  كرـش  و 
هّجوت لباق  زین  هتکن  نیا  دـناسر . تداهـش  هب  يرابفـسأ  عضو  اب  ار  اهنآ  همه  درک و  یلمع  ار  شدـیدهت  نوعرف  اریز  « 1 . » دندوب نادیهش 

رثا رب  یسوم ، ترضح  هب  نانمؤم  نارای و  زا  ياهدمع  تمسق  تهج  نیدب  تسا ؛ نینمؤملا  لّوا  نامیا  نوهرم  دعب ، نینمؤم  نامیا  هک  تسا 
. تسا دیهش  نوخ  ناوارف  راثآ  زا  یکی  نیا  دندیورگ و  دیحوت  نییآ  هب  نارحاس  نیمه  تداهش  نامیا و 

هیآ مایپ 

! لمع يارب  ياهمّدقم  لیاضف ، تخانش 

هب دـیابن  مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  ریاس  ای  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لیاضف  نوماریپ  ثحب  رد  لمع ! يارب  ياهمّدـقم  لیاضف ، تخاـنش 
یگدـنز ریـسم  يوسارف  كانبات  یغارچ  نوچمه  ار  نآ  لیاضف ، نآ  تخانـش  زا  سپ  دـیاب  هکلب  درک ، تعانق  نآ  ندینـش  نتفگ و  فرص 

هک نیا  رطاخ  هب  ریما  ترـضح  تایآ  نیا  رد  رگا  نیاربانب ، دش . تارـضح  نآ  نیتسار  هعیـش  رادرک ، راتفگ و  رد  نآ  هب  لمع  اب  داد و  رارق 
دییأت رد  دنـشاب و  نینچ  دیاب  زین  وا  نایعیـش  تسا ، هتفرگ  رارق  شیاتـس  دروم  دنکیم ، قیدصت  ار  قدص »  » نخـس مه  تسا و  قداص »  » مه
شوگ دیاب  دیوگب  قح  فرح  مه  ناطیـش  یّتح  رگا  هک  تسا  بلاج  دنهدن . تلاخد  ار  دوخ  قیالع  قیالـس و  قدص ، مالک  ّقح و  فرح 

دنچ ره  دهدارف ، شوگ  ناطیش  بوخ  نانخس  هب  دنکیم  فّلکم  ار  حون  ترـضح  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  هنوگنامه  دومن ، قیدصت  داد و 
بلج قدص  نوماریپ  ثیدح  ود  هب  ار  قّدـصم »  » و قداص »  » نایعیـش هّجوت  اجنیا  رد   369 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  « 2 . » تسا ناطیش 

ْمِِهتَنَْطنَط َو  ِفوُْرعَْملا  َو  ِّجَْـحلا  ِةَْرثَک  َو  ْمِهِمْوَص  َو  ْمِِهتالَـص  ِةَْرثَک  یلا  اوُرُْظنَت  ال  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  - 1 مینکیم :
ماجنا ناوارف و  هزور  دایز و  زامن  هب  دـینک ) ناـحتما  ار  مدرم  دـیتساوخ  رگا  « ) 1  » ِۀَنامْالا ِءادأ  َو  ِثیدَْـحلا  ِقْدِـص  یلا  اوُرُْظنا  ِنِکل  َو  ِْلیَّللِاب ،

رارق كالم  رایعم و  ار  روما  نیا  طقف  و   ) دینکن تعانق  دارفا  هنابـش  ياهزاین  زار و  نادنمزاین و  هب  رمتـسم  ياهکمک  یپردیپ و  ياهجح 
كالم يوبن ، ثیدـح  نیا  قبط  هک ، نیا  هصالخ  دـینک . ناحتما  تناـما  ءادا  رد  ندوب  نیما  راـتفگ و  رد  قدـص  هب  ار  اـهنآ  هکلب  دـیهدن )
َکُعَْفنَی ُْثیَح  ِبْذِْکلا  یَلَع  َكُّرُـضَی  ُْثیَح  َقْدِّصلا  َِرثُْؤت  ْنا  ُنامیْالا  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق  - 2 تسا . تناما  ءادا  تقادـص و  دارفا  شجنس 

هب دنچ  ره  بذـک ، ییوگغورد و  رب  دـشاب ، شررـض  هب  دـنچ  ره  ار ، یتسار  قدـص و  ناسنا  هک  تسا  نآ  نامیا  ياههناشن ) زا  یکی  « ) 2»
زا دـشاب . وگغورد  دـناوتیمن  نمؤم  صخـش  تسا و  یتسار  تقادـص و  نامیا ، ياـضتقم  ثیدـح  نیا  قبط  دـهد . حـیجرت  دـشاب ، شعفن 

ّقح و قیدصت  یتسار و  قدـص و  ًاصوصخم  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما  لیاضف  مامت  زا  يوریپ  رد  ار  ام  میهاوخیم  گرزب  دـنوادخ 
مالسلا 9 هیلع  یلع  ترضح  صوصخم  لئاضف  تایآ   371 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  درادب *** . ّقفوم  تقیقح 

تّبحم هیآ   9

هراشا

هیآ  373 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هیآ 96 » میرم ، هروس   » ًاّدُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنا  ّتبحم  هیآ   9
، دـناهداد ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  ًامّلـسم  ًاّدُو  ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنا  ّتبحم 

هیآ 96» میرم ، هروس  . » دهدیم رارق  اهلد  رد  نانآ  يارب  یتّبحم  نامحر  دنوادخ 
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ثحب يامنرود 

هراشا

زا ترضح  نآ  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دروم  رد  ّتنس ، لها  زا  یناوارف  ياهباتک  تداهش  هب  هفیرـش ، هیآ  نیا  ثحب  يامنرود 
اب حلاص  لمع  نامیا و  طابترا  هلمج ، زا  دشابیم ، حرطم  هیآ  نیا  نوماریپ  یفلتخم  ثحابم  دشابیم . هفیرش  هیآ  نیا  ّمتأ  لمکأ و  قیداصم 

روطب هدـنیآ  ثحابم  رد  هک  لیبق ، نیا  زا  رگید  یبلاطم  و  قوف ، هیآ  لوزن  نأش  نوماریپ  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  تاّیرظن  اـهلد ، رد  ّتبحم 
. میزادرپیم نآ  هب  حورشم 

ناربهر هیامرس  نیرتمهم  اهلد ، رد  ذوفن 

هیامرـس اـهلد  رد  ذوفن  تساـهلد . رد  ّتیبوبحم  فلتخم ، عماوج  ناربهر  هیامرـس  نیرتـمهم  ناربـهر  هیامرـس  نیرتـمهم  اـهلد ، رد  ذوفن 
ریذـپناکما یعاـمتجا ، ياههنحـص  رد  مدرم  روضح  هیامرـس و  نیا  دوجو  نودـب  یعاـمتجا  ّمهم  ياـهراک  هک  ياهنوـگ  هب  تسا ، یگرزب 

بلج يارب  و  تسا . يرورـض  مزـال و  یماـظن ، یّتـح  یگنهرف و  یـسایس ، یعاـمتجا ، روـما  رد  مدرم  تکراـشم  تـهج  نیدـب  دـشابیمن .
مرکا ربمایپ  مینیبیم  رگا  دـشابیم . زاین  دروم   374 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  یعاـمتجا  ّتیبوبحم  اـهلد و  رد  ذوفن  مدرم ، تکراـشم 

ناناملسم ياهبلق  و  دزاسیم ، رشتنم  ملاع  برغ  قرش و  رد  هاتوک  ینامز  تّدم  رد  ار  مالسا  شخبتاجن  نید  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
قح نید  اهنآ ، کمک  هب  دنکیم و  هّیهت  تسدکی  دّحتم و  هچراپکی و  یهاپـس  دونع ، هنیکرپ و  ياهناسنا  زا  و  دنزیم ، دـنویپ  مه  هب  ار 
رد ترضح  نآ  بیجع  ذوفن  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شوخ  قالخا  ار  نآ  ّرـس  نآرق  دیامنیم ؛ غیلبت  نیمز  هرک  رـسارس  رد  ار 
ًاَّظَف َْتنُک  َْول  َو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمْحَر  اِمبَف  دیامرفیم : هنیمز  نیا  رد  دیجم  نآرق  دیامنیم . یفّرعم  ناناملـسم  ریغ  ناناملـسم و  لد  بلق و 

لدگنـس نشخ و  رگا  و  يدـش ! ناـبرهم ) و   ) مرن مدرم ]  ] ناـنآ ربارب  رد  یهلا ، تمحر  تکرب )  ) هـب « 1  » َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظـیلَغ 
هب ار  لیعامسا ، ترضح  شراوخریش ، دنزرف  رسمه و  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دندشیم . هدنکارپ  وت ، فارطا  زا  يدوب ،

، سّدـقم هبعک  ادـخ ، هناخ  رانک  رد  یفاـک  هشوت  داز و  نودـب  ار  اـهنآ  و  دروآیم ، هّکم  نازوس  کـشخ و  نیمزرـس  هب  دـنوادخ  روتـسد 
ِمَّرَحُْملا َِکْتَیب  َدـْنِع  ٍْعرَز  يذ  َْریَغ  ٍداِوب  یتَّیرُذ  ْنِم  ُْتنَکْـسا  ِینا  انَّبَر  دـنکیم : اعد  نینچ  اهنآ  يارب  درادیمرب و  اعد  هب  تسد  دراذـگیم ،

ار منادنزرف  زا  یضعب  نم  اراگدرورپ ! « 2  » َنوُرُکْـشَی ْمُهَّلََعل  ِتارَمَّثلا  َنِم  ْمُْهقُزْرا  َو  ْمِْهَیلا  يوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًةَِدْئفا  ْلَعْجاَف  َةولَّصلا  اوُمیُقِیل  انَّبَر 
زا یهورگ  ياهلد  وت  اراگدرورپ ) ( ؛ دنراد اپرب  ار  زامن  ات  متخاس  نکاس  تسوت ، مرح  هک  ياهناخ  رانک  رد  یفلع ، بآیب و  نیمزرـس  رد 

دنادیم نوچ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دـنروآ ! ياج  هب  ار  وت  رکـش  اهنآ  دـیاش  هد ؛ يزور  اهنآ  هب  تارمث  زا  و  زاـس ؛ اـهنآ  هّجوتم  ار  مدرم 
رد تیالو  تایآ  دـهد . رارق  مدرم  لد  رد  ار  شاهداوناخ  ّتبحم  هک  دـهاوخیم  دـنوادخ  زا  اذـهل  تسا ، هیامرـس  نیرتمهم  اهلد  رد  ذوفن 

رتهدـنّرب و یحالـس  اّما  تشادـن ، رایتخا  رد  یّمهم  یماـظن  حالـس  بـالقنا  ياـهزور  نیرخآ  اـت  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما   375 ص : نآرق ،
. دوب یمومع  ّتیبوبحم  اهلد و  رد  ذوفن  ناـمه  نآ  تشاد و  راـیتخا  رد  درک ، هبلغ  توغاـط  هتفرـشیپ  ياهحالـس  ماـمت  رب  هک  رتدـمآراک ،

. تسا فلتخم  عماوج  ناربهر  هیامرس  نیرتمهم  اهلد ، رد  ذوفن  هک ، نیا  هصالخ 

ریسفت حرش و 

اهلد رد  ذوفن  اب  حلاص  لمع  نامیا و  طابترا 
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نیب هفیرـش  هیآ  نیا  رد  اّدُو -» ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنا   » اهلد رد  ذوفن  اب  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  طاـبترا 
ار یمومع  ّتیبوبحم  لاعتم  دنوادخ  تسا . هدش  رارقرب  طابترا  رگید  يوس  زا  مدرم  ياهبلق  رد  ذوفن  و  وس ، کی  زا  حـلاص  لمع  نامیا و 

مدرم مسج  رب  تسا  نکمم  دـنچ  ره  هحلـسا ، ریـشمش و  روز  اـب  هک  تسا  نآ  هلمج  نیا  ینعم  تسا . هدرمـش  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  هجیتن 
: لاؤس درک . زاب  اهنآ  لد  يوس  هب  یهار  دومن و  تنطلـس  مدرم  ناج  بلق و  رب  تسین  نکمم  زگره  هلیـسو  نیدـب  یلو  درک ، ادـیپ  ّطلـست 

زین ام  اـیآ  دراد ؟ دوجو  رگید ، يوس  زا  هّماـع  ّتیلوبقم  اـهبلق و  رد  ذوفن  و  وس ، کـی  زا  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  نیب  ياهطبار  هچ  یتسار 
: تسا رّوـصتم  لکـش  ود  هب  ود ، نیا  نیب  هطبار  خـساپ : میباـی ؟ تسد  یگرزب  تمعن  نـینچ  هـب  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  هیاـس  رد  میناوـتیم 
هب تبـسن  شرـسمه  نوعرف و  لد  رد  هک  ياهقالع  دـننامه  دـنکیم ؛ داـجیا  شتمکح  قبط  دـنوادخ  هک  یهلا  يونعم و  یطاـبترا  تسخن ،

رصم نادازون  مامت  دوب  هداد  روتسد  شیوخ  نمشد  يدوبان  يارب  هک  نوعرف ، درک . داجیا  یکدوک  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
نیدب دنوادخ  دهدیم ، شرورپ  ار  شنمـشد  شیوخ  تسد  اب  دنکیم و  هنال  شبلق  رد  دازون  ِياسوم  رهم  دنوادخ  هدارا  هب  دننک ، دوبان  ار 

عنام دـناوتیمن  زیچ  چـیه  دریگب ، ّقلعت  يزیچ  هب  هّیهلا  هدارا  هاگره  هک  دـنامهفیم  ناـینوعرف  نوعرف و  هب  دـنکیم و  ییامنتردـق  هلیـسو 
رد تیالو  تایآ  ددرگیم . اطعإ  لاعتم  دـنوادخ  هیحاـن  زا  اـهنت  هکلب  تسین ، لیـصحت  لـباق  اـههقالع  اـههطبار و  هنوگنیا  دوش . نآ  قّقحت 

یّتح دراد و  هبذاـج  حـلاص  لـمع  بوخ و  راـک  تسا . یقطنم  لـیلحت  لـباق  هک  يّداـع  ياـهّتیبوبحم  اـههقالع و  مود ،  376 ص : نآرق ،
قـشع نیما  هب  مدرم  همه  حلاص . ناسنا  کی  نیما  تسا و  حلاص  لمع  کی  تناما  اًلثم  دنکیم . بذـج  دوخ  هب  ار  دـب  حـلاصان و  ياهمدآ 
یسک دزن  دنهاوخیم  ار  هقورـسم  لاوما  هک  یماگنه  دنراد و  دامتعا  وا  هب  مه  نادزد  نیقراس و  یّتح  دنرادیم ، تسود  ار  وا  دنزرویم و 

دوخ نیاربانب  دنرپسیم ! اهنآ  هب  دنوریم و  رادتناما  ياهناسنا  دزن  هب  هکلب  دنوریمن ، دوخ  قراس  ناتـسود  غارـس  هب  دنراذگب ، تناما  هب 
هک تسا  یفاک  دـشابیم ، مدرم  بلق  رد  ذوفن  بلاط  هک  یـصخش  تساهبلق . رد  ذوفن  نآ  هرمث  هک  دراد  ياهبذاج  نامیا  حـلاص و  لـمع 

دوخ اهنآ  بلق  تسا ، هتـسیاش  لمع  نامیا و  ياراد  يو  هک  دندرب  یپ  مدرم  هک  یماگنه  تسا ، لمعلا  حلاص  نمؤم و  یناسنا  دـهد  ناشن 
نیا تسا ، شزرا  اب  رایـسب  حلاص  لامعا  زا  رگید  یکی  تّفع  ینمادکاپ و  تسین . صاخ  راک  هب  زاین  دوشیم و  هّجوتم  وا  يوس  هب  دوخ  هب 

لیکـشت دنهاوخیم  دننکیم و  جاودزا  دصق  هک  یماگنه  اهنآ ، دنزرویم . قشع  نآ  هب  ناکاپان  یّتح  هک  تسا  دنمـشزرا  ردـق  نآ  لمع 
هک مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  هک  نیا  بلاج  دنیامنیم ! بانتجا  ناکاپان  زا  دنوریم و  نمادـکاپ  ياههداوناخ  غارـس  هب  دـنهد ، هداوناخ 
مه تسا و  هتفای  تسد  گرزب  هیامرـس  نیا  هب  نآ - ّدـح  نیرتـالاب  رد  حـلاص - لـمع  ناـمیا و  قیرط  زا  مه  تسا ، هیآ  نیا  ثحب  عوضوم 

. تسا هداد  ياج  مدرم  بلق  لد و  رد  ار  يو  ّتبحم  لاعتم  دنوادخ 

تّبحم هیآ  لوزن  نأش 

وا حـلاص  لمع  نامیا و  هک  یلمعلا  حـلاص  نمؤم  ره  لـماش  دراد و  ياهدرتسگ  ّماـع و  موهفم  هفیرـش  هیآ  دـنچ  ره  ّتبحم  هیآ  لوزن  نأـش 
، تسا مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  ترـضح  هفیرـش  هیآ  نیا  ّمتأ  لـمکأ و  قادـصم  کـشیب  یلو  دوشیم ؛ هتـشگ ، شتّیبوبحم  ثعاـب 

نیا رکنم  هک  دـناهدرک  شالت  یـضعب  دـنچ  ره  تسا ؛ هدـش  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  ّتنـس  لها  زا  یفلتخم  ياـهباتک  رد  هک  هنوگناـمه 
ار قوف  هیآ  لوزن  نأش  « 1  » قحلا قاقحا  باتک  رد  یّلح  هماـّلع  موحرم   377 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دـنوش ! نشور  حـضاو و  بلطم 

ۀیاوّرلا هذه  سیل  دیوگیم : هماّلع  مالک  ّدر  رد  ّتنس  لها  ياملع  زا  ناهبزور  یضاق  ياقآ  دنادیم ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  طوبرم 
يریـسفت ياهباتک  زا  کی  چیه  رد  یتیاور  نینچ  « 2  » قاّفتالاب بجاو  وه  هتّبحم و  بوجو  یلع  ّتلد  تحص  نا  ۀّنـسلا و  لها  ریـسفت  یف 

دروم بلطم  نیا  دشابیم و  بجاو  مالسلا  هیلع  یلع  ّتبحم  اریز ) تسین ؛ ياهزات  زیچ   ) دشاب هدمآ  هک  ضرف  رب  و  تسا ، هدماین  ّتنس  لها 
هب طوبرم  تایاور  ّتنـس  لـها  باـتک  زا 17  دـناهدز ، یقرواـپ  قـحلا  قاـقحا  رب  هک  هعیـش ، نیقّقحم  هک  نیا  بلاـج  تسا . ناـگمه  لوـبق 

نادنمشناد تاملک  رد  ضقانت  نیا  دراد ! دوجو  يریسفت  باتک  شش  اهنآ  نیب  رد  ًاقاّفتا  هک  دننکیم ، لقن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
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بّصعت و ياـههدرپ  یلو  هدرک ، هعلاـطم  اـی  هدرکن !؟ هعلاـطم  ار  اـهباتک  نیا  ناـهبزور  یـضاق  اـیآ  دوشیم ؟ هیجوت  هنوـگچ  ّتنـس  لـها 
، فاّشک ریسفت  - 2 « 3  » یبلعث ریسفت  - 1 تسا : ریز  حرش  هب  روبزم  ياهباتک  لاح ، ره  هب  تسا !؟ هدش  ثیداحا  نیا  شریذپ  عنام  تجاجل 

تایآ « 5 . » تسا هدش  پاچ  يربط  ریسفت  هیشاح  رد  هک  يروباشین ، هماّلع  ریـسفت  - 3 « 4  » يرشخمز ياقآ  ّتنس  لها  فورعم  رّسفم  هتـشون 
حور رد  فورعم  دنمشناد  یسولآ  - 6 « 2  » شریسفت رد  یناکوش  هماّلع  - 5 « 1  » روثنملا ّرّدلا  رد  یطویـس  - 4 378 ص : نآرق ، رد  تیالو 

فورعم باحـصا  زا  بزاع ، نب  ءارب  هک  تسا  هدمآ  یناعملا  حور  رد  فلا - دینک : هّجوت  روکذم  ياهباتک  زا  تیاور  هس  هب  « 3  » یناعملا
َّمُهَّللا ُِلق  : » ُهَهْجَو یلاعَت  ُهَّللا  َمَّرَک  ِّیلَِعل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاق  دیوگیم : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روهـشم  و 

هیلع یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  َهَیْآلا  ِهِذه  ُهَناْحبُـس  ُهَّللا  َلَْزناَف  اّدُو » َنینِمْؤُْملا  ِروُدُص  یف  یل  ْلَعْجا  َو  ًادْهَع  َكَْدنِع  یل  ْلَعْجا 
( هک نیا  رگید   ) هد و رارق  ینامیپ  دهع و  دوخ  دزن  نم  يارب  اراگدرورپ  وگب : ( » تسخن نک ، تلئـسم  زیچ  ود  دـنوادخ  زا  : ) دومرف مالـسلا 

هللا یضر  هّیفنح  ُْنب  ُدَّمَُحم  َناک  َو  دش . لزان  ِتاِحلاَّصلا »...  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنا   » هیآ سپس  هدب » رارق  نینمؤم  ياهبلق  رد  ارم  ّتبحم 
دوجو ینمؤم  چیه  تفگیم : هراومه  هّیفنح  نب  دّمحم  « 4  » ِهْتَیب َلْها  َو  ُهَهْجَو  یلاعَت  ُهَّللا  َمَّرَک  ًاِّیلَع  ُّبُِحی  َوُه  َو  ّالا  ًانِمُْؤم  ُدَِـجت  ال  ُلوُقَی : هنع 

؟ تسیچ هدـش  هراـشا  نادـب  تیاور  نیا  رد  هک  یناـمیپ  دـهع و  زا  روظنم  لاؤس : دراد . تسود  ار  شتیب  لـها  یلع و  هک  نیا  رگم  درادـن ،
هیآ 87 ینعی   379 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هدـمآ ، ثحب  دروم  هیآ  زا  لبق  هیآ  دـنچ  رد  هچنآ  هب  دـهع ، نیا  هک  دراد  لامتحا  خـساپ :

تعافـش کلام  زگره  نانآ  ًادْهَع  ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ِنَم  ّالا  َۀَـعافَّشلا  َنوُِکلْمَی  ال  میناوخیم : هیآ  نآ  رد  دـشاب ؛ هتـشاد  هراشا  میرم ، هروس 
ادخ زا  دیوگیم : یلع  هب  ربمایپ  تسا ؛ تعافش  دهع ، زا  دارم  نیاربانب  دراد . ینامیپ  دهع و  نامحر ، دنوادخ  دزن  هک  یـسک  رگم  دنتـسین ؛

میهاربا نامز  زا  هک  یتّبحم  قشع و  دـهد . رارق  نانمؤم  بولق  رد  ار  وت  ّتبحم  هقالع و  دـنادرگ و  تبیـصن  ار  تعافـش  ماقم  هک  نک  بلط 
تمایق ات  مه  نآ  زا  سپ  درک . ادـیپ  همادا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نامز  ات  دـش و  عورـش  ترـضح  نآ  ياعد  اب  لیلخ و 
َنیذَّلا َّنا   » ٍِبلاط یبا  ِْنب  ِِّیلَع  یف  َْتلََزن  دنکیم : لقن  نینچ  ساّبع  نبا  زا  وا  یناربط و  زا  لقن  هب  یناکوش  هماّلع  ب - دوب . دهاوخ  راگدنام 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  دروم  رد  َو »...  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنا   » هفیرـش هیآ  « 1  » َنینِمْؤُْملا ِبُوُلق  یف  ًۀَّبَحَم  َلاـق  ِتاـِحلاَّصلا »...  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ 
نیب یطابترا  هفیرـش  هیآ  هک  نیا  هتـشذگ  ياهثحب  مامت  لصاح  تسا . نینمؤم  بلق  رد  ذوفن  ّتبحم و  ّدو »  » زا روظنم  تسا و  هدـش  لزان 

مالـسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ترـضح  دنویپ  نیا  لمکأ  قادصم  تایاور  قبط  دنکیم و  حرطم  اهبلق  رد  ذوفن  اب  حلاص  لمع  نامیا و 
. تسا

ثحب دروم  هیآ  يارب  يرگید  ياهریسفت 

زا تسا ، هدـش  نایب  روکذـم  هیآ  يارب  مه  رگید  ریـسفت  دـنچ  تشذـگ ، هک  يریـسفت  رب  هوـالع  ثحب  دروم  هیآ  يارب  يرگید  ياهریـسفت 
تـسا نیا  روظنم  هکلب  تسین ، ناناملـسم  نانمؤم و  مامت  لد  رد  یّـصاخ  دارفا  ای  درف  ّتبحم  نداد  رارق  هفیرـش  هیآ  زا  روظنم  فلا - هلمج :

لد رد  نانمؤم ، همه  ّتبحم  رگید  ریبعت  هب  دنـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  رگیدـمه  نانمؤم  همه  هک  دوشیم  ثعاب  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  هک 
رد تیالو  تایآ  ّتبحم  تمایق  زور  رد  لاعتم  دـنوادخ  دراد . هراشا  تمایق  زور  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  ب - دوشیم . هداد  رارق  ناـنمؤم  ماـمت 

طقف طقف و  هفیرش  هیآ  نیا  زا  روظنم  ج - درادن . ایند  نیا  هب  یطابترا  نیاربانب  دهدیم ، رارق  رگیدمه  بلق  رد  ار  نینمؤم   380 ص : نآرق ،
نوچ دنکیمن ؛ داجیا  یلکـشم  عمج  ياهریمـض  اههغیـص و  دوشیمن و  لماش  ار  يرگید  نمؤم  چـیه  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
حلاص نانمؤم  مامت  هفیرـش  هیآ  تسا و  عمج  لـباق  اهریـسفت  نیا  ماـمت  هک  تسا  نآ  فاـصنا  یلو  « 1 . » دـیآیم مارتحا  يارب  یهاگ  عمج 

رون هک  هنوگنامه  تسا . مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ترـضح  نآ ، ّمتأ  قادـصم  لمکأ و  درف  دـنچ  ره  دریگیم ، رب  رد  ار  لـمعلا 
. تسا رون  ّمتأ  لماک و  قادصم  دیشروخ  رون  کشیب  یلو  تسا ؛ رون  همه  دیشروخ  روتکژورپ و  پمال ، غارچ ، عمش ،
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هفیرش هیآ  مایپ 

غورفرپ یغارچ  هعیش 

ترضح و نآ  تالامک  لیاضف و  تخانش  رد  دنچ  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  ِنایعیـش  میاهتفگ  اهراب  هک  هنوگنامه  غورفرپ  یغارچ  هعیش 
نیا تخانش  زا  سپ  دیاب  هکلب  دننک ، تعانق  رادقم  نیا  هب  دیابن  کش  نودب  یلو  دنشاب ، هتشاد  رفاو  شالت  یعس و  دیاب  شکاپ  ِتیبلا  لها 
دُعب رد  مه  دیاب  یلع  نایعیـش  دنهد . ناشن  زین  نارگید  هب  دـنبایب و  ار  يراگتـسر  حالف و  تاجن و  هار  هدرک و  تکرح  نآ  وترپ  رد  لیاضف 

تیاده اهنآ  نامیا  رون  هیاس  رد  نارگید  ات  دننک . یناشفا  رون  دوخ  هعماج  رد  غورفرپ  یغارچ  نوچمه  حلاص ، لمع  دـُعب  رد  مه  نامیا و 
هک نیا  هن  دـنوش ، راوگرزب  هّمئا  يدنـسرخ  تنیز و  بجوم  هجیتن  رد  دوش و  نارگید  بلق  رد  اـهنآ  ّتبحم  ذوفن  ثعاـب  رما  نیا  دـنوش و 
رد تیالو  تایآ  « 2 ! » دندرگ شیوخ  یهلا  ینامسآ و  ناربهر  يراسمرش  یگدنکفارـس و  ثعاب  هک  دننک  لمع  ياهنوگ  هب  هدرکان  يادخ 

381 ص : نآرق ،

یلیمکت ثحابم 

ناگمه لد  رد  ذوفن  . 1

نانمؤم لد  رد  نمؤم  صخـش  ّتبحم  ذوفن  بجوم  اهنت  هن  حـلاص  لمع  ناـمیا و  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  رهاـظ  ناـگمه  لد  رد  ذوفن  . 1
تسود ار  وا  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  یّتح  تهج  نیمه  هب  دنکیم . ریخست  زین  ار  نانمؤم  ریغ  بلق  ّتبحم ، نیا  هلعش  هکلب  ددرگیم ؛

رّرکم روطب  هیواعم  دـندرکیم . زاربا  ار  نآ  راچانب  هاگ  یلو  دادیمن ، ار  نآ  یمئاد  زاربا  هزاجا  اهنآ  هب  سفن  ياوه  دـنچ  ره  دنتـشادیم ،
سپ وا  دننک و  وگزاب  شیارب  ار  یلع  تالاح  هک  تساوخیم  تشاد ، تاقالم  اهنآ  اب  هک  یماگنه  هب  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  نارای  زا 

تأشن وا  زا  هیواعم  نارود  ياهيراکبارخ  اههئطوت و  ماـمت  هک  زاـبهلیح ، راّـکم  نآ  صاـع ، ورمع  « 1 . » درکیم دـییأت  ار  اهنآ  ندینـش  زا 
هّیلجلج مان  هب  یفورعم  هدیـصق  رد  تشاد ، ار  مود  شقن  هیواعم  تفریم و  رامـش  هب  هیواـعم  تاـیانج  لّوا  درف  وا  تقیقح  رد  تفرگیم و 

تایآ تسوا : هدیصق  زا  ياهدیزگ  ریز  راعشا  دنکیم ، فارتعا  ییابیز  لکـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  هیواعم و  نارود  تایانج  هب  « 2»
لَطْسَْقلا ِیف  َفِحاصَْملا  ْهیَلَع  َحامُّرلا  اُوماقا  ْنا  ْمَُهل  ُتْدِک  َو  لِدْعَت  ّقَْحلا ال  ُِلبُـس  ْنَع  َو  لَهَْجت  َلاْحلا ال  ُۀَیِواعُم   382 ص : نآرق ، رد  تیالو 

ِسایْإلا َدـَْعب  َکیف  اُهتْـسَْبلا  َو  لُجْرْالا  َنِم  ِلاعَّنلا  ِْعلَخَک  رَدـْیَح  ْنِم  َۀَـفالِْخلا  ُْتعَلَخ  لَدـْنَْجلا ؟ ِۀَـموُد  یلَع  ُنَْحن  َو  يرَعْـشْالا  َةَرَواـُحم  َتیـسَن 
یف َو  لُجْرَی  َْمل  ُبْکَّرلا  َو  ُغّلَُبی  ًارْبنِم  یقَر  ّمُخ  ِمْوَی  یف  َو  ِّیلَع ؟ یف  ًۀَصَّصَُخم  ایاصَو  یفَطْصملا  َنِم  انْعِمَس  ْدَق  ْمَک  َو  لُْمنْالِاب  ِمیتاوَْخلا  ِْسُبلَک 

ِكْرَّدـلا ِیف  ِراّنلا  یَِفل  اِنْلِعف  ْنِم  َناک  ام  َو  ّانا  َو  ِّیلَْولا  َمِْعن  َمْوَْیلا  َُهل  اذـهَف  َُهل  ًیلْوَم  ُْتنُک  ْنَمَف  َلاق  َو  ِّیلَْعلا  ِزیزَْعلا  ِْرمِاب  يداُنی  اـِنْلعُم  هّفَک  هّفَک 
شوـمارف ارم  تامدـخ  رگا   ) وـشن فرحنم  تلادـع  ّقـح و  ریـسم  زا  نزم و  یناداـن  هب  ار  تدوـخ  نوـنکا  هیواـعم ! يا  همجرت : « 1  » ِلَفْسْالا

هلیح دـندوب ، هدیـسر  وت  همیخ  کیدزن  ات  یلع  نایرکـشل  هک  نامز  نآ  نیّفـص ، گـنج  رد  هک  مدوب  نم  منکیم :) وگزاـب  تیارب  ياهدرک 
ناتساد ایآ  هیواعم ! يا  ياهدرک )!؟ شومارف  ایآ   ) مداد تاجن  یمتح  طوقـس  زا  ار  وت  هلیـسو  نیدب  و  مدرک ، حرطم  ار  اههزین  زارف  رب  نآرق 

، مدرک عـلخ  تفـالخ  زا  ار  یلع  فرگـش  ياهلیح  اـب  هک  اـجنآ  ياهدرک ؟! شوـمارف  ار  داد ، خر  لدـنجلا  ۀـمود  هـقطنم  رد  هـک  تـّیمکح ،
ناتـشگنا رب  ار  يرتشگنا  هک  هنوگنامه  مدـیناشوپ ، وت  تماق  رب  ار  تفالخ  سابل  سپـس  و  دـنروآیمرد ! اپ  زا  ار  اهشفک  هک  هنوگنامه 

. دوب بلاغ  ام  رب  سفن  ياوه  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  هکلب  دوب ، تفالخ  يارب  وت  قاقحتـسا  رطاخ  هب  هن  تامدخ  نیا  مامت  هیواعم ! ! ) دـننکیم
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک ): ارچ  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یقیقح  هفیلخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسین  یّکـش  هنرگو 
هک میاهدرکن ، شومارف  ار  مخ  ریدغ  زور  هک  هنوگنامه  میدینـش ، مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  یناوارف  ياهشرافـس  اهراب  اهراب و  ملـس  و 
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، دندوب هدرک  عامتجا  اهناملسم  هک  یلاح  رد  ار ، ادخ  نامرف  تفر و  الاب  ربنم  زارف  رب  زور  نآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
ترـضح درک . نایب  ار  دنوادخ  نامرف  دنلب  يادص  اب  راکـشآ و  تروص  هب  دوب و  ربمایپ  تسد  رد  یلع  تسد  زور  نآ  درک . غالبا  مدرم  هب 

زین یلع  نیا  متسه ، وا  يالوم   383 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  نم  سک  ره  : » دندومرف لاح  نآ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
( دناهدوب هارمه  ام  اب  هک  یناسک  و   ) ام رادرک  لاعفا و  وت و  نم و  هک ): نیا  نآ  منک و  رارقا  ار  خـلت  یتقیقح  دـیاب  ! ) هیواعم تسوا .» يالوم 

! تفرگ میهاوخ  ياج  لفسا  كرد  رد  تخوس و  میهاوخ  مّنهج  شتآ  رعق  رد  ترخآ  ناهج  رد 

حلاص لمع  هرتسگ  . 2

رد میرک  نآرق  تاـیآ  زا  هیآ  زا 70  شیب  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، دنمـشزرا  ّمهم و  رایـسب  مالـسا  رظن  زا  حلاص  لمع  حلاص  لمع  هرتسگ  . 2
ياضر ياتـسار  رد  هک  يریخ  راک  هنوگره  لماش  دراد و  یعیـسو  هریاد  ریگارف و  هدرتسگ و  موهفم  حلاص  لمع  دنکیم . ثحب  دروم  نیا 

، تسا حـلاص  لـمع  هرتسگ  هدـننکنییبت  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ییاـبیز  تیاور  رد  ددرگیم . دوش ، ماـجنا  ادـخ 
داتفه و نامیا  « 1  » ِقیرَّطلا ِنَع  يذْألا  ُۀَطاما  اهانْدا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُةَداهَش  اهالْعا  ًۀَبْعُش  َنوُّتِس خ ل )  ) َنوُْعبَس َو  ٌۀَعِْـضب  ُنامیْالا  میناوخیم :
تسا و هَّللا » اَّلا  َهلا  ال   » دـیحوت هملک  نآ  نیرترب  لضفا و  هک  دراد  باـب ) دـنچ  تصـش و  تیاور ، ياههخـسن  زا  یخرب  قبط  و   ) باـب دـنچ 

بلطم نیا  هب  حـلاص ، لمع  هریاد  تعـسو  نایب  رب  هوـالع  تیاور ، نیا  تسا . ناناملـسم  هار  رـس  زا  عناوم  ندرک  فرطرب  نآ  ّدـح  نیرتمک 
یئزج روما  نیا  هک  دنکیم  شرافس  ناناملسم  هب  دراد و  ياهژیو  تیانع  اهناملـسم  یگدنز  لئاسم  نیرتکچوک  هب  مالـسا  هک  دراد  هراشا 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  صوصخم  لئاضف  تایآ   385 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دننک *** . تاعارم  زین  ار 

نوقباس هیآ   10

هراشا

ص: نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ات 12 » تایآ 10  هعقاو ، هروس   » ِمیعَّنلا ِتاَّنَج  یف  َنُوبَّرَقُْملا * َِکئلوا  َنوُِقباَّسلا * َنوُِقباَّسلا  َو  نوقباـس  هیآ   10
بّرقم اـهنآ  دنناماگـشیپ ، ناماگـشیپ  هورگ ) نیموس   ) ِمیعَّنلا و ِتاَّنَج  یف  َنُوبَّرَقُْملا * َکـِئلوا  َنوـُِقباَّسلا * َنوـُِقباَّسلا  َو  نوقباـس  هیآ   387

ات 12» تایآ 10  هعقاو ، هروس  (. » دنراد ياج   ) تشهب تمعنرپ  ياهغاب  رد  دنتسه ،

ثحب يامنرود 

هراشا

هک تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ناـیقّتم  يـالوم  بقاـنم  لـیاضف و  زا  رگید  یکی  رب  لمتـشم  زین  هفیرـش  تاـیآ  نیا  ثحب  ياـمنرود 
تمایق زور  رد  مدرم  هناگهس  ياههورگ  زا  نخـس  هک  تاـیآ ، نیا  رد  دـناهدومن . فارتعا  نادـب  هدرتسگ  تروص  هب  مه  هّماـع  نادنمـشناد 

. تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  ثحب  همادا  رد  هک  دراد ، دوجو  ياهدنزومآ  نیریش  خلت و  بلاطم  تسا ،

هعقاو هروس  ياوتحم 

هدـمع تسا . ياهدـنهدناکت  بلاطم  ياراد  اوتحمرپ و  ياهروس  میرک ، نآرق  ياـههروس  ریاـس  دـننامه  هعقاو ، هروس  هعقاو  هروس  ياوتحم 
. دوشیم عورـش  تمایق  مئالع  راثآ و  یفّرعم  اب  نآ  هّیلّوا  تایآ  تسا . گرم  زا  سپ  ناهج  داعم و  نوماریپ  هروس ، نیا  تاـیآ  تاـعوضوم 
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. تسا هدوب  هارمه  يراجفنا  بالقنا و  اب  اهناشکهک  نامـسآ و  نیمز و  شیادـیپ  هک  هنوگنامه  ددرگیم ، زاغآ  بالقنا  کـی  اـب  تماـیق 
تّدشب نیمز  تمایق  ماگنه  رد  دریذـپیم ! نایاپ  يراجفنا  بالقنا و  اب   388 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  زاغآ و  یبالقنا  اب  ایند  نیارباـنب ،

مه اب  اهنآ  دروخرب  و  دننکیم ، دروخرب  مه  اب  نامـسآ  رد  دنوشیم و  باترپ  اوه  هب  دنراد  هک  ینزو  تمظع و  مامت  اب  اههوک  دزرلیم و 
دنکیم و يزیریپ  ار  ترخآ  ناهج  ایند ، ياههناریو  رب  سپـس  دنوادخ  دنیآیمرد . هدنکارپ  يرابغ  تروص  هب  هک  تسا ، دیدش  ردـق  نآ 
: دنوشیم میسقت  هتسد  هس  رب  دناهدش ، هدنز  هرابود  هتشادرب و  رـس  اهربق  زا  هک  ییاهناسنا  زور  نآ  رد  دنیرفآیم . رگید  ینامـسآ  نیمز و 
تکرب و راختفا و  دنتسه و  ناگتسجخ  نادنمتداعس و  اهنیا  دنریگیم ، ياج  هنمیملا  باحـصا  هورگ  رد  ياهّدع  هنمیملا -» باحـصا  - » 1

یناسک اهنیا  دنتـسه ، دنمتواقـش  تخبدـب و  موش و  ياهناسنا  رگید ، ياهّدـع  « - 1 « » همئشملا باحـصا  - » 2 تساهنآ . ِنآ  زا  تداـعس 
يارب لاعتم  دنوادخ  دنناماگشیپ . ناماگشیپ  موس  هورگ  َنوُِقباَّسلا -» َنوُِقباَّسلا  - » 3 دنهدیم ! ناشپچ  تسد  هب  ار  ناشلامعا  همان  هک  دنتسه 
لادـم نآ  و  درادـن . ار  نآ  سک  چـیه  هک  تسا  هتفرگ  رظن  رد  يراختفا  لادـم  دنتـسه  هناـگهس  ياـههورگ  نیرتدنمتداعـس  هک  هورگ  نیا 

حرـش و هب  يدنبمیـسقت ، نیا  زا  سپ  لاعتم  دـنوادخ  دنتـسه . یهلا  هاگرد  نابّرقم  نوقباـس  يرآ ، تسا . راـگدرورپ  برق » ماـقم  ، » راـختفا
و نیرفآدــجو ؛ نآ  نوـماریپ  هشیدــنا  هـک  هدــننکهریخ  ییاـهشاداپ  دزادرپیم ؛ هناـگهس  ياـههورگ  ياـهتازاجم  اــهشاداپ و  ریــسفت 
رد ًاضعب  هک  ییاهشاداپ  دزادرپیم ، نوقباس  نابّرقم و  شاداپ  هب  ات 26  هیآ 11  تسا ! هدننکتحاران  نآ  رّوصت  هک  كاندرد  ییاهباذع 

هدش هتخادرپ  نیمیلا  باحـصا  شاداپ  هب  ات 40  هیآ 27  زا  و  دـشابیم . شخبتّذـل  تسا ، رّوصت  لباق  هک  اهنآ  رّوصت  دـجنگیمن و  نهذ 
389 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا . هدش  نایب  لّصفم  روطب  لامّشلا  باحصا  كاندرد  ياهتازاجم  دعب  هب  هیآ 41  زا  تسا و 

ریسفت حرش و 

؟ دننایک نوقباس 

دنـشاب و هوسا  وگلا و  دـیاب  دـنایهلا  هاگرد  بّرقم  هک  ماگـشیپ  ناماگـشیپ  َنُوبَّرَقُْملا -» َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا * َنوُِقباَّسلا  َو  « ؟ دـننایک نوقباس 
؟ دناهدرک تفایرد  ار  راگدرورپ  برق  لادم  هک  دنتسه ، یناسک  هچ  ناماگـشیپ  ماگـشیپ  لاؤس : دنریگ . تسد  رد  ار  قلخ  يربهر  تماما و 

تدابع رد  ناماگشیپ  هزرابم 3 - داهج و  رد  نیقباس  نامیا 2 - رد  ناماگشیپ  - 1 تسا : هدش  رکذ  یفلتخم  ياهریسفت  نوقباس  يارب  خساپ :
ترجه 8- رد  ناماگـشیپ  تشهب 7 - هـب  دورو  رد  نیقباـس  ادخ 6 - تعاطا  رد  ناماگـشیپ  هبوت 5 - رد  نیقباـس  هناگجـنپ 4 - ياهزامن  و 

روکذم دراوم  همه  هک  درادن  یلاکـشا  چـیه  ام  داقتعا  هب  یلو  « 1 . » دناهدرک نایب  نارّـسفم  هک  يرگید  ریـسافت  ریخ و  ياهراک  رد  نیقباس 
رظن رد  ياهدرتسگ  عیـسو و  يانعم  کی  هکلب  مینک ، روکذم  دراوم  زا  دروم  کی  هب  دـّیقم  ار  هیآ  دـیابن  نیاربانب  دـشاب ، هفیرـش  هیآ  روظنم 
برق تمعن  نانآ  تاراختفا  عیفر  هّلق  رد  هک  دـنراد  یناوارف  تاراـختفا  نوقباـس  لاـح ، ره  هب  دوش . لـماش  ار  ناماگـشیپ  ماـمت  هک  میریگب 
ریبعت میعَّنلا -» ِتاَّنَج  یف  . » تسا رتالاب  یتّذل  ره  زا  دراد  نوقباس  نوبّرقم و  يارب  راگدرورپ  برق  هک  یتّذل  کش  نودـب  تسا . راگدرورپ 

دناوتیم ریبعت  نیا  ًانمـض  دوشیم ؛ لماش  ار  تشهب   390 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  يونعم  يّداـم و  ياـهتمعن  عاونا  میعّنلا » تاـّنج   » هب
هنوگنامه تسا ؛ تمحز  یگدنز و  هلیـسو  هاگ  هک  ایند  ياهغاب  فالخ  رب  تسا ، تمعن  نوناک  اهنت  تشهب  ياهغاب  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا 

هک یلاح  رد  تسا ، ییاهتّیلوئـسم  اب  مأوت  ایند  نیا  رد  اهنآ  يالاو  ماقم  اریز  تسا ، توافتم  ایند  رد  ناشلاح  اب  ترخآ  رد  نابّرقم  لاـح  هک 
فطل و هب  اراـگدرورپ  تسه ! رگید  یناـسک  هدـنبیز  نوقباـس »  » يارب زج  ییاهـشاداپ  نینچ  اـیآ  تسا . تمعن  هیاـم  اـهنت  رگید  يارـس  رد 

. شاب نومنهر  هورگ  نیا  يوس  هب  ار  ام  تمرک 

! نوقباس لمکأ  ّمتأ و  قادصم  مالسلا  هیلع  یلع 
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یناسک همه  لماش  و  تسا ، هدرتسگ  نوقباس  هفیرش  هیآ  موهفم  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  نوقباس ! لمکأ  ّمتأ و  قادصم  مالـسلا  هیلع  یلع 
هدمآ تایاور  رد  هچنآ  قبط  یلو  دوشیم . دناهتفرگ  تقبـس  نآ  دـننام  تشهب و  رد  دورو  تعاطا و  هبوت و  زامن و  داهج و  نامیا و  رد  هک 

نیرتنشور هکلب  نشور  قادـصم  رگید ، ریبـعت  هب  و  دـشابیم . نیقباـس  همه  رب  قباـس  ناماگـشیپ و  همه  ماگـشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا ،
رّـسفم يوار و  ساـّبع ، نبا  فـلا - دـینک : هّجوـت  اـهتیاور  نیا  زا  یخرب  هب  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هفیرـش  هـیآ  نـیا  قادـصم 

نب ّیلع  اهناملسم ، ناماگشیپ  ماگـشیپ  « 1  » ٍِبلاط یبا  ُْنب  ُِّیلَع  ِۀَّمْالا  ِهِذـه  ُِقباس  دـیوگیم : تسا ، یّنـس  هعیـش و  لوبق  دروم  هک  فورعم ،
َو یـسیع ، یلا  َقَبَـس  نیـسای  ِلآ  ُنِمُْؤم  َو  یـسُوم ، یلا  َقَبَـس  ْنُون  ُْنب  ُعَشُوی  دـیوگیم : نینچ  يرگید  تیاور  رد  يو  ب - تسا . بلاط  یبأ 

عشوی مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تّما  رد  ناماگشیپ  ماگشیپ   391 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  « 2  » ٍدَّمَُحم یلا  َقَبَس  ٍِبلاط  یبا  ُْنب  ُِّیلَع 
هیلع و هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  ج - تسا . بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دّمحم ، تّما  رد  و  راّجن ، بیبح  یـسیع ، ترـضح  تّما  رد  و  نون ، نب 

مالسلا هیلع  یلع  دقع  هب  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  و  دنک ، ارجا  ار  جاودزا  دقع  نیرتكرابم  هغیص  تساوخیم  هک  یماگنه  ملس  هلآ و 
هک مدرک  باختنا  وت  يارب  يرهوش  ناج ! همطاف  « 1  » ینَدَعاس َو  ینَفَرَع  َو  یب  َنَمآ  ْنَم  ِلَّواب  ُِکتْجَّوَز  دومرف : شرتخد  هب  باطخ  دروآرد ،
هک یتایاور  رگید  و  تایاور ، نیا  قبط  يرآ ، تفاتش . مايرای  هب  تخانش و  ارم  هک  دوب  یسک  نیتسخن  دوب و  نم  هب  هدنروآنامیا  نیتسخن 

دوجو اب  تسا  هتسیاش  ایآ  تسا . ناناملسم  ناماگـشیپ  ماگـشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  مینکیم ، رظنفرـص  نآ  رکذ  زا  راصتخا  تیاعر  تهج 
ُمَلْعا َو  ْمِِهتَْلبِِقب  یَّلَص  ْنَم  ُلَّوا  َْسَیل  َأ  برع : نابز  نیریش  رعاش  نآ  هتفگ  شوخ  هچ  دوش ؟ ربمایپ  هفیلخ  يرگید  صخش  مالـسلا ، هیلع  یلع 

هب هک  تسا  یناملـسم  نیلّوا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  سپ   ) مالـسلا هیلع  یلع  هک  نیا  هـن  رگم  « 2  » ِنَنُّسلا َو  ِنآْرُْقلاـِب  ِساَّنلا 
هک نارگید  هناـخ  رد  هب  یلع  دوجو  اـب  ارچ  سپ  تسا ؟ مالـسا  ربماـیپ  ّتنـس  نآرق و  هب  ناناملـسم  نیرتهاـگآ  هدـناوخ و  زاـمن  هلبق  تمس 

: دوشیم هراشا  نآ  دروم  هب 10  هک  تسا  هدمآ  ّتنـس  لها  فلتخم  عبانم  رد  قوف  تایاور  دیوریم ؟ دراد  ناحجر  اهنآ  رب  یلع  دـنفرتعم 
ییحم - 4 « 1  » یقشمد ریثک  نبا  - 3 392 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  « 4  » هرکذت رد  يزوج  نبا  طبـس  - 2 « 3  » دنـسم رد  یلزاغم  نبا  - 1

حتف رد  یناکوش  هماّلع  - 7 « 4  » ۀقرحملا قعاوّصلا  رد  رجح  نبا  - 6 « 3  » روثنملا ّرّدلا  رد  یطویس  - 5 « 2  » ةرـضّنلا ضایّرلا  رد  يربط  نیّدلا 
اب « 8  » ةّدوملا عیبانی  رد  يزودنق  - 10 « 7  » یناعملا حور  رد  یسولآ  - 9 « 6  » يوضترم بقانم  رد  يذمرت  حلاص  دّـمحم  ریم  - 8 « 5  » ریدقلا

دوجو اب  دـنوادخ  دراد  ناکما  ایآ  تسا ، هدـش  دراو  قوف  هیآ  لیذ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دروم  رد  هک  یناوارف  تاـیاور  هب  هّجوت 
! دنک بصن  تفالخ  يارب  ار  يرگید  صخش  لیاضف ، همه  نآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نابز  زا  نوقباس  ریسفت 

ِّلِظ یلا  َنوُِقباَّسلا  : » دومرف یتیاور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نابز  زا  نوقباس  ریـسفت 
تایآ تساسرفتقاط ».) تخـس و  يزور  هک  تمایق ، زور  رد   ) یهلا شرع  هیاـس  هب  ناگدنریگتقبـس  لاـح  هب  اـشوخ  ْمَُهل ؛ یبوُط  ِشْرَْعلا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنآ  دـش : لاؤس  ْمُه ؟ ْنَم  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َلیق :  393 ص : نآرق ، رد  تیـالو 
ار نآ  دنونـشیم  ار  قح  یتقو  هک  دنتـسه  یناسک  نوقباـس  ُهوُعِمَـس ؛ اذِإ  َّقَْحلا  َنُولَبْقَی  َنیذَّلا  - » 1 دندومرف : شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  ملس 
تجاجل و بّصعت و  قح ، ربارب  رد  اهنآ  دنریذپیم ؛ دشاب ، یکدوک  ای  نمـشد  نابز  زا  دنچ  ره  ار  قح  فرح  نیقباس ، دـنوشیم ». اریذـپ 
هب دریذپب و  ار  قح  تعاجـش  اب  دـیاب  دوشیم ، نشور  شیارب  تقیقح  دربیم و  یپ  شیوخ  هابتـشا  هب  یتقو  ناسنا  دـنرادن . ّربکت  لادـج و 

رگید تفص  ( ؛ ُهُولأَس اذا  ُهَنُولْذبَی  َو  - » 2 تسا ! هابتشا  راکنإ  زا  رتمک  رایسب  هابتشا ، هب  فارتعا  هنیزه  هک  دنادب  و  دیامن ، فارتعا  شهابتـشا 
قح رگا  هک  دنیوگیمن  اهنآ  دننکیمن ؛ نامتک  ار  قح  نوقباس ، دـنرادیم ». نایب  دنـسرپیم  اهنآ  زا  ار  قح  یتقو  هک ) تسا  نآ  نوقباس 

تسا و هریبک  ناهانگ  زا  قح  نامتک  اریز  دنوشیم ، تحاران  رگید  دارفا  ای  و  ام ، هیاسمه  تسود و  ام ، رـسمه  ام ، ردام  ردپ و  مییوگب ، ار 
هروس هفیرـش 283  هیآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  هنوگنامه  دـشابیم ، بجاو  دراد  عالّطا  نآ  زا  ناـسنا  هک  يزیچ  هب  تبـسن  نداد  تداـهش 
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ار نآ  سک  ره  و  دـینکن . نامتک  ار  تداهـش  ٌمیلَع و  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ُُهْبلَق  ٌِمثآ  ُهَّناَف  اهُْمتْکَی  ْنَم  َو  َةَداـهَّشلا  اوُُمتْکَت  ـال  َو  دـیامرفیم : هرقب 
رگید ( ؛» 1  » ْمِهِسُْفنِال ْمِهِمْکُحَک  ِساَّنِلل  َنوُمُکحَی  َو  - » 3 تساناد . دیهدیم ، ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ ، و  تسا . راکهانگ  شبلق  دنک ، نامتک 

تـسود شیوخ  يارب  هچنآ  دـنریگیم و  رظن  رد  زین  مدرم  يارب  دـننکیم ، دوخ  يارب  هک  ار  یمکح  نامه  هک ) تسا  نآ  نیقباـس  یگژیو 
کـش نودب  هّتبلا  دننکیم ! هاگن  مشچ  کی  اب  نارگید ، شیوخ و  عفانم  هب  رگید ، ریبعت  هب  و  دنرادیم ». تسود  مه  نارگید  يارب  دـنراد ،

ایوگ ار  قح  و  میدرگ ، اریذپ  ار  نآ  و  میشاب ، میلـست  قح  ربارب  رد  و  مینک ، هاگن  مشچ  کی  اب  ار  همه  ام  رگا  تسا . یتخـس  راک  راک ، نیا 
ناتـسلگ دـنک ، لمع  هناگهس  تاروتـسد  نیا  هب  زورما  ناـهج  رگا   394 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  دوب . میهاوخ  نیقباـس  ءزج  میـشاب ،

، رشب قوقح  زا  و  تسا . هدرک  لیدبت  نازوس  یمّنهج  هب  ار  زورما  ناهج  رـشب ، قوقح  نایعّدم  هناگود  دروخرب  هنافّـسأتم  یلو  دش ؛ دهاوخ 
ياـنعم دنونـشیم ، نآ  نیغورد  نایعّدـم  زا  ار  هژاو  نیا  یتـقو  زورما  ناـهج  مدرم  تسا . هدـش  هدـیرفآ  ناـیناهج  نهذ  رد  يرگید  موهفم 

رد تیالو  تایآ  تسا *** !» یطیارـش  ره  تحت  تمیق و  ره  اب  نادـنمروز  نادـنمتردق و  عفانم  ظـفح   » نآ دـنمهفیم و  نآ  زا  يدـیدج 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  صوصخم  لئاضف  تایآ   395 ص : نآرق ،

هیعاو ُنذا  هیآ   11

هراشا

تایآ تایآ 11 و 12 » هّقاح ، هروس   » ٌۀَـیِعاو ٌنُذا  اهَیِعَت  َو  ًةَرِکْذـَت  ْمَُکل  اهَلَعْجَِنل  ِۀَـیِراْجلا * ِیف  ْمُکاْنلَمَح  ُءاْملا  اَـغَط  اََّمل  اَّنا  هیعاو  نُذا  هیآ   11
هک یماگنه  ٌۀَیِعاو و  ٌنُذا  اهَیِعَت  َو  ًةَرِکْذَت  ْمَُکل  اهَلَعْجَِنل  ِۀَـیِراْجلا * ِیف  ْمُکاْنلَمَح  ُءاْملا  اَغَط  اََّمل  اَّنا  هیعاو  نُذا  هیآ   397 ص : نآرق ، رد  تیالو 

دـبایرد و ار  نآ  اونـش  ياهشوگ  میهد و  رارق  امـش  يارب  يرّکذـت  هلیـسو  ار  نآ  ات  میدرک ، یتشک  رب  راوس  ار  امـش  ام  درک ، ناـیغط  بآ 
تایآ 11 و 12» هّقاح ، هروس  . » دمهفب

ثحب يامنرود 

نیا لیذ  رد  هک  یتایاور  قبط  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لیاضف  هب  طوبرم  تایآ  رگید  زا  هیعاو » نذا   » هفیرـش هیآ  ثحب  يامنرود 
نیا و  دنتـسه . هیعاو » نذا   » ياراد هک  دشاب  یناسک  هلمج  زا  یلع  هک  درک  اعد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدش ، دراو  هفیرـش  هیآ 

هدنیآ ثحابم  رد  هک  تسا  یبلاطم  هیعاو ،» نذا   » يانعم و  ثحب ، دروم  هیآ  ریسفت  حرش و  و  روکذم ، تایاور  حورـشم  دش . باجتـسم  اعد 
. دش دهاوخ  حرطم 

ریسفت حرش و 

ناربمایپ ناتساد 

يایاوز زا  ار  هتـشذگ  ماوقا  ءایبنا و  ناتـساد  رگید ، ياههروس  زا  يرایـسب  رد  هکلب  هّقاـح ، هروس  رد  اـهنت  هن  دـیجم  نآرق  ناربماـیپ  ناتـساد 
هتـشذگ ياـهتّما  خـیرات  ناـیب  هب  نآرق  ارچ  یتسار  لاؤس :  398 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  تسا . هداد  رارق  یـسررب  دروـم  فـلتخم 

تسا و يزاسناسنا  باتک  نآرق ، خـساپ : تسا ؟ خـیرات  باـتک  دـیجم  نآرق  اـیآ  تسا ؟ هدرک  حرطم  ار  نیـشیپ  ءاـیبنا  ناتـساد  هتخادرپ و 
هرهب ناگتـشذگ  هبرجت  زا  یمدآ  هک  رتهب  هچ  تسا و  هبرجت  ناسنا ، یگدـنز  هصالخ  دراد . ناـسنا  تیبرت  میلعت و  رد  یّمهم  شقن  خـیرات 

دنوادخ «. 1  » دـنک هدافتـسا  شیاههبرجت  زا  هرابود  رمع  رد  دزودـنیب و  هبرجت  ار  یکی  دـنک ، رمع  راب  ود  رعاـش  لوق  هب  هک  نیا  هن  دریگب ؛
يارب یتربع  سرد  اـهنآ  تشذگرـس  رد  ِباـْبلْالا ؛ ِیلواـِل  ٌةَْربِـع  ْمِهِـصَصَق  یف  َناـک  ْدََـقل  : » دـیامرفیم فسوی  هروس  هـیآ 111  رد  لاـعتم 
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تروص هب  تایآ  نیا  حرـش  هب  هک  هدـش ، نیـشیپ  ياهتّما  ءایبنا و  ناتـساد  هب  ياهراشا  زین  هّقاح  هروس  يادـتبا  رد  دوب ». هشیدـنا  ناـبحاص 
، داع بیعـش ، موق  ینعی  دـندوب ، وا  زا  لبق  هک  یناـسک  نوعرف و  ِۀَـئِطاْخلِاب -» ُتاـکِفَتْؤُْملا  َو  ُهَْلبَق  ْنَم  َو  ُنْوَعِْرف  َءاـج  َو  : » میزادرپیم ارذـگ 

ریز ياهرهش  يانعم  هب  هکفتؤم »  » عمج تاکفتؤم » . » دندش گرزب  ناهانگ  بکترم  هدش ، ور  ریز و  ياهرهـش  لها  زین  و  نارگید ، دومث و 
هلزلز رثا  رب  اهنآ  ياههناخ  دش ، لزان  طول  شکرـس  موق  رب  یهلا  باذع  هک  یماگنه  دراد . طول  موق  ناتـساد  هب  هراشا  تسا و  هدش  ور  و 

يایاقب تفرگ و  ندیراب  رهـش  نآ  رب  گنـس  زا  یناراب  هلزلز ، زا  سپ  و  دناهدرک . ور  ریز و  ار  رهـش  نآ  ایوگ  هک  دـش  دوبان  ناریو و  نانچ 
تـسا هدـش  هراـشا  نآ  هب  هیآ  رخآ  رد  هک  دوـب ، اـهنآ  ناـهانگ  اـهاطخ و  اهباذـع  نیا  ماـمت  تـّلع  درک . دوباـن  یّلک  روـطب  ار  رهـش  نآ 

زین دنوادخ  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب  ناشراگدرورپ  ناگداتـسرف  اب  نیـشیپ  ماوقا  ًۀَِیبار -» ًةَذْـخا  ْمُهَذَـخاَف  ْمِهِّبَر  َلوُسَر  اْوَصَعَف  (. » هئطاخلاب )
تیبرت ار  مدرم  دهاوخیم  نالوسر  نداتسرف  اب  دنوادخ  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  مّهبر »  » هب ریبعت  تخاس . راتفرگ  يدیدش  باذع  هب  ار  اهنآ 
شیوخ ّیبرم  تاروتسد  زا  ینامرفان  هب  دنرادیمرب ،  399 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  مدق  هانگ  ریـسم  رد  هک  مدرم ، زا  یخرب  یلو  دنک ؛
ترضح ناتساد  هب  هراشا  هیآ  نیا  ِۀَیِراْجلا -» ِیف  ْمُکاْنلَمَح  ُءاْملا  اَغَط  اََّمل  اَّنا  . » دنتسه تازاجم  باذع و  ّقحتـسم  تهج  نیدب  دننکیم . مایق 

ياههمشچ تروص  هب  نیمز  زا  و  تفرگ ، ندیراب  نامسآ  زا  بالیس  لکـش  هب  بآ  دنوادخ  نامرف  هب  هک  یماگنه  دراد . مالـسلا  هیلع  حون 
حون و ترـضح  ماـگنه  نیا  رد  دـنوادخ  تفرگارف ، مه  ار  اـههوک  یّتـح  بآ  هاـتوک  یناـمز  تّدـم  رد  هک  يروـطب  درک ، نارَوَـف  یگرزب 

ترـضح دنزرف  یّتح  ناکرـشم ، ناتـسرپتب و  اّما  داد . تاجن  ندـش  قرغ  رطخ  زا  دـندوب ، حون  یتشک  رب  راوس  هک  ار ، وا  نییآ  هب  نینمؤم 
رطاخ هب  ار  مالسلا  هیلع  حون  ترـضح  يزور  هک  نانآ  يرآ ، دندش . قرغ  بآ  رد  یگمه  دومیپیم ، ار  یتسرپتب  كرـش و  هار  هک  حون ،

نافوط و ماگنه  هب  دـندادیم ! ادـخ  گرزب  ربمایپ  نآ  هب  نونج  تبـسن  یّتح  دـندرکیم و  هرخـسم  ایرد  زا  رود  هلـصاف  رد  یتشک  نتخاـس 
ماوقا ناتـساد  نایب  ٌۀَیِعاو -» ٌنُذا  اهَیِعَت  َو  ًةَرِکْذـَت  ْمَُکل  اهَلَعْجَِنل  . » دندیـسر ناشلامعا  يازـس  هب  دنتـشگ و  یهلا  باذـع  لاگنچ  راتفرگ  ناراب 
رّکذت بجوم  اهنآ  خلت  تشذگرس  هک  تسا  نیا  فده  هکلب  درادن ، خیرات  حیرشت  نییبت و  هبنج  ًافرص  نآرق ، رد  نیـشیپ  ءایبنا  هتـشذگ و 

. تسا بلق  رد  يزیچ  نداد  رارق  یْعَو » . » دـننک يرادـهگن  ظـفح و  دوخ  رد  ار  اهناتـساد  نیا  اونـش  ياـهشوگ  ددرگ و  امـش  يرادـیب  و 
دوخ رد  ار  يزیچ  هک  تسا  ییاونـش  ياهشوگ  يانعم  هب  هیعاو » نذا   » نیارباـنب دـنیوگیم . یعو »  » قیمع هشیدـنا  هب  اـم  رـصع  ياـهبرع 

هک لـثملا ، برـض  نآ  لومـشم  هک  ییاـهشوگ  دـنکیم ، لـمع  نآ  هب  دـنکیمن و  شوـمارف  ار  نآ  ینعی  دـیامنیم . ظـفح  يرادـهگن و 
. دـیامنیم ظفح  ار  نآ  دونـشیم و  شوگ  ود  ره  اـب  هکلب  تسین ، دـنکیم » نوریب  رگید  شوگ  زا  دونـشیم و  شوگ  کـی  زا   » دـیوگیم

. دنراد اناد  یبلق  و  انیب ، یمشچ  اونش ، یشوگ  هیعاو » نذا   » نابحاص

؟ تسیک هیعاو » ُنذا   » بحاص

، نآرق رد  تیالو  تایآ  هیعاو » نذا   » هک یناسک  مامت  لماش  دراد و  ياهدرتسگ  موهفم  دـنچ  ره  هفیرـش  هیآ  تسیک ؟ هیعاو » نُذا   » بحاص
هیلع یلع  ترـضح  هیعاو » نذا   » لمکأ ّمتأ و  قادصم  هدش ، دراو  نآ  ریـسفت  رد  هک  یناوارف  تایاور  قبط  یلو  دوشیم ، دـنراد   400 ص :

هب باطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـش ، لزان  هفیرـش  هیآ  نیا  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  تسا . مالـسلا 
نذا  » ار وت  ياهشوگ  هک  متـساوخ  لاعتم  دـنوادخ  زا  یلع ! يا  ِّیلَع ؛ ای  َکَنُذا  اهَلَعْجَی  ْنا  َهَّللا  ُْتلَأَـس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

هراوـمه مـنک ، شوـمارف  مونـشب و  ربماـیپ  زا  هـک  دوـبن  يزیچ  ناتـساد  نـیا  زا  سپ  دـیوگیم : مالــسلا  هـیلع  یلع  « 1 .« » دـهد رارق  هـیعاو »
ربمایپ ادتبا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  مدرکیمن . شومارف  ار  يزیچ  تشادیم و  هگن  دوخ  رد  ار  بلاطم  دوب و  اونش  میاهشوگ 

نآ هب  هک  یتیاور  دش . لزان  قوف  هفیرش  هیآ  سپس  درک و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ّقح  رد  ار  اعد  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
ماکحال عماـجلا  رد  یبطرق  - 1 دوشیم . هراشا  نآ  دروم  هد  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا ، هدـمآ  ّتنـس  لها  فلتخم  عباـنم  رد  دـش  هراـشا 

رد يروباشین  يدـحاو  هماّلع  - 4 « 4  » یناعملا حور  رد  یـسولآ  هماّلع  - 3 « 3  » لاّمعلا زنک  بختنم  رد  يدـنه  یقّتم  هماـّلع  - 2 « 2  » نآرقلا
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يرشخمز - 7 401 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  « 7  » شریسفت رد  يربط  - 6 « 6  » ءایلوالا ۀیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبأ  - 5 « 5  » لوّزنلا بابسا 
يزار رخف  « 4  » بلاّطلا ۀیافک  رد  یجنگ  - 10 « 3  » طیحملا رحبلا  رد  یبرغم  یسلدنا  هماّلع  - 9 « 2  » شریسفت رد  یبلعث  - 8 « 1  » فاّشک رد 

زا سپ  يو  تسا . هدرک  لقن  قوف  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  یبلاج  ثیدـح  دراد ، تیـالو  تماـما و  ثحاـبم  رد  هک  یناوارف  بّصعت  مغر  یلع 
ْنا یل  َناک  ام  َو  َِکلذ  َدَْعب  ُتیـسَن  امَف  : » دنکیم لقن  نینمؤملا  ریما  زا  ار  هلمج  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دروم  رد  ربمایپ  ياعد  لقن 
یلع بلق  ینعی  « 5 .« » منک شومارف  ار  يزیچ  هک  تشادن  ناکما  دوبن و  راوازـس  و  مدرکن ، شومارف  ار  زیچ  چیه  نایرج ، نیا  زا  دـعب  ُهاْسنا ؛

دش ترضح  نآ  تاملک  زکرم  یهلا و  یحو  هنازخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ياعد  زا  سپ 

! ناهبزور خیش  مالک  رد  ضقانت 

دسریم هفیرش  هیآ  نیا  هب  یتقو  تسا ، هتشون  یبلاطم  یّلح  هماّلع  ياههتـشون  ّدر  رد  هک  ناهبزور ، خیـش  ناهبزور ! خیـش  مالک  رد  ضقانت 
: یلع لاق  کنذا ، اهلعجی  نا  یلاعت  هَّللا  تلأس  مالسلا  هیلع  یلعل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  ۀیآلا ، هذه  تلزن  اّمل  دیوگیم :
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش ، لزان  هیعاو » نذا   » هیآ هک  یماگنه  هتلیضف  هظفح و  هملع و  یلع  ّلدی  اذه  و  ًاْئیَـش .» اذه  َدَْعب  ُتیـسَن  امَف  »

رارق هیعاو » نذا   » ار وت  ياهشوگ  هک  ماهتـساوخ  دنوادخ   402 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باـطخ  ملس 
تیاور نیا  : » دیوگیم قوف  ثیدح  لقن  زا  دعب  ناهبزور  خیـش  مدرکن ». شومارف  ار  يزیچ  زگره  اعد ، نیا  زا  سپ  : » دیوگیم یلع  دـهد .

رد دوخ  هک  ياهلمج  قوف و  تیاور  لقن  زا  سپ  يو  دراد ». تلالد  شیرترب  تلیـضف و  و  وا ، يوق  هظفاح  تردـق  و  یلع ، شناد  ملع و  رب 
نشور نخس  نیا  خساپ  « 1 !« » دوشیمن یلع  لصفالب  تفالخ  تماما و  رب  لیلد  روما  نیا  یلو  : » دیوگیم هتفگ ، یلع  نأش  رد  تیاور  لیذ 

هللا یلص  ربمایپ  ياهّتنس  مامت  زا  دیاب  تسا و  ربمایپ  نیشناج  ماما  نوچ  تسا ، یهاگآ  ملع و  تماما  یلـصا  ياههیاپ  زا  یکی  اریز  تسا ،
ییالاب حطس  رد  یهاگآ  ملع و  راک ، نیا  همزال  هک  تسا  نشور  دشاب و  مدرم  تالکشم  لاّلح  دیاب  ماما  دشاب ؛ عالّطا  اب  ملس  هلآ و  هیلع و 

نب یلع  مییوگیم : ام  اذهل  و  دراد ، تفالخ  يارب  يرتشیب  یگتـسیاش  تسا ، رتملاع  رتهاگآ و  مدرم  همه  زا  هک  یـسک  تهج  نیدب  تسا .
نیا زا  تفـالخ  نایعّدـم  ریاـس  رب  تشاد و  ياهداـعلا  قوف  تواـکذ  شوه و  لـضف و  ملع و  ناـتدوخ  فارتعا  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ 

هنوگچ نیاربانب ، میورب ! نارگید  غارـس  هب  ياهتـسجرب ، ناسنا  نینچ  دوجو  اب  هک  دـهدیم  هزاجا  قطنم  لقع و  مادـک  دراد ، يرترب  تاهج 
یـضقانت نخـس  نیا  ایآ  درادـن ! تماما  تفالخ و  هب  یطابترا  یلو  دراد ، مالـسلا  هیلع  یلع  هداعلا  قوف  ياوقت  ملع و  رب  تلالد  هفیرـش  هیآ 

! دشابیمن راکشآ 

يزار رخف  زا  فیرظ  ياهتکن 

هرکن درفم و  تروـص  هب  هیعاو » نذا   » ارچ دـنکیم : حرطم  ار  لاؤـس  نیا  هیعاو » نذا   » ریـسفت رد  يزار  رخف  يزار  رخف  زا  فـیرظ  ياهتکن 
دنوادخ ۀّلق -» مهیف  ةاعولا  ناب  ناذـیالل  . » 1 دنکیم : هراشا  هتکن  هس  هب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  سپـس  هفرعم ؟ عمج و  هغیـص  هب  هن  هدـمآ ،
هخیبوتل . » 2 دنتـسه . ياهتخانـشان  اعّدایب و  ياهناسنا  اهنآ  نابحاص  مک و  اونـش  شوگ  هک  دـنامهفب  ام  هب  ریبعت  نیا  اب  دـهاوخیم  لاعتم 
شنزرـس خـیبوت و  اونـش  شوگ  ندوـب  مک  رطاـخ  هب  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ریبـعت  نیا  هتکن  نیمود  مهنم -» یعی  نم  ۀـّلقب  ساـّنلا 

نذالا نا  یلع  ۀلالّدلل  . » 3 403 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دنتسه ؟ مک  اونش  ياهشوگ  نابحاص  ناسنا ، همه  نیا  نایم  رد  ارچ  دنکیم ،
کی نیب  رد  اونـش  شوگ  کـی  ««- 1  » مهیلا تفتلی  ـال  هاوـس  اـم  نا  هللا و  دـنع  مظعـالا  داوّـسلا  یهف  هَّللا  نع  تـلقع  تـعو و  اذا  ةدـحاولا 

و بلاطم ، نیا  هب  هّجوت  اب  دراد . شزرا  ایند  کی  اونش  شوگ  دنراد . اونـش  شوگ  ّتیعمج  نآ  همه  ایوگ  هک  دراد  شزرا  يردقب  ّتیعمج 
مالسا تّما  ياونش  شوگ  هک  میریگیم  هجیتن  دش ، ریسفت  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  رب  هیعاو » نذا   » تایاور قبط  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 
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رتنـشور ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياـعد  لوزن و  نأـش  شزرا  بلطم  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
. دزاسیم

! تسا یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  لصفالب  یقیقح و  نیـشناج  ریظنیب  ّتیـصخش  فلتخم  داعبا  ندـش  رتنـشور  يارب  تسا ! یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع 
اب رسمه  هملس ، ّما  زا  لقن  هب  یناربط  - 1 مینکیم : بلج  هدمآ ، زین  ّتنس  لها  عبانم  رد  هک  تیاور ، هس  هب  ار  نازیزع  امش  هّجوت  ملس  هلآ و 

ِناقِرَتْفَی ٍِّیلَع ال  َعَم  ُنآْرُْقلا  َو  ِنآْرُْقلا  َعَم  ٌِّیلَع  دـنکیم : لقن  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  وا  و  ربمایپ ، يافو 
دراو نم  رب  رثوک  ضوـح  راـنک  رد  اـت  دـنوشیمن ، ادـج  مه  زا  زگره  تسا و  یلع  اـب  نآرق  نآرق و  اـب  یلع  « 2  » َضْوَْحلا َّیَلَع  ادِرَی  یّتَـح 

ینآرق هشیمه  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا  روظنم  ایآ  هچ ؟ ینعی  یلع » اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع   » دـش هتفگ  هک  نیا  لاؤس : دـنوش .
؟ تسا يرگید  زیچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روظنم  ای  دـشابیم ؟ نآرق  ّلک  ظفاح  وا  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  دراد ؟ هارمه 

هیلع یلع  زا  نآرق  تاروتـسد  نیماضم و  هب  لـمع  دوشیمن ، ادـج  وا  زا  تسا و  یلع  دزن  نآرق  ریـسفت  ملع و  هک  تسا  نیا  روظنم  خـساپ :
یلع زا  نآرق  هـب  لـمع  مـلع و  تـسا و  نآرق  هـب  لــماع  ِملاــع و   404 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  یلع ، تـسین . یندـش  ادـج  مالـسلا 

. میرادن غارس  ربمایپ  باحصا  زا  کی  چیه  دروم  رد  هک  تسا  ياهژیو  گرزب و  زایتما  نیا  و  تسا . ریذپانکیکفت 

مالسلا هیلع  یلع  ّقح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد 

حیحص و دنس  اب  نیحیحّصلا  كردتسم  باتک  رد  يروباشین  مکاح  مالسلا 2 - هیلع  یلع  ّقح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياعد 
ِهَّللا ُلوُسَر  ینَثََعب  َلاق : دنکیم : لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  لقن  هب  ار  ریز  ثیدح  ربتعم 
َلاق َُّمث  يرْدَص  َبَرَضَف  ُءاضَْقلا ، اَم  يرْدا  اَنا ال  َو  مُهَْنَیب  یْضقا  ٌّباش  اَنا  َو  ینَْتثََعب  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُْتلُقف  ِنَمَْیلا  َیلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نم هب  ربماـیپ  « 1  » ُدـَْعب ِْنیَْنثا  َْنَیب  ٍءاـضَق  یف  ُتْکَکَـش  اـم  َۀَّبَْحلا  َقَـلَف  يِذَّلا  َوَـف  ُهَناـِسل » ْتِّبَث  َو  ُهَْبلَق  ِدـْها  َّمُهّللا  : » ملـس هلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

ناوج هک  یلاح  رد  منک ، تواضق  نمی  مدرم  نیب  رد  هنوگچ  مدرک : ضرع  مورب . نمی  هب  تواضق ) رما  يّدـصت  تهج   ) هک داد  ّتیرومأـم 
ار شنابز  و  نک ، تیاده  ار  شبلق  اراگدرورپ  : » درک نم  قح  رد  ار  اعد  نیا  داهن و  ماهنیس  رب  تسد  ربمایپ  مرادن ؟ ییاضق  هبرجت  متـسه و 

ياعد زا  سپ  « 2  » دفاکـشیم كاخ  لد  رد  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  مسق  دیوگب !) ار  قح  مه  دمهفب و  ار  قح  مه  ات  ، ) نادرگب تباث  قح  رب 
ربمایپ ياعد  تکرب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیاور ، نیا  قبط  مدرکن ! دـیدرت  کش و  یتواـضق  چـیه  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

. دشیمن دیدرت  ّکش و  راچد  يدروم  چیه  رد  درکیم و  تواضق  یتسردب  هراومه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

! یضاق نیرتهب  مالسلا  هیلع  یلع 

تایآ درک : حرطم  ار  لاؤس  نیا  دیسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تمدخ  یـصخش  - 3 یضاق ! نیرتهب  مالـسلا  هیلع  یلع 
باحـصا تسیچ ؟ نآ  مکح  تشک ، ار  نآ  درک و  هلمح  غـالا  هب  واـگ  دـندوب ، یلبطـصا  رد  یغـالا  واـگ و   » 405 ص : نآرق ، رد  تیـالو 

هک تاناویح  دندرک : ضرع  دندرک و  هاگن  رگیدـمه  هب  دنتـشاد ، روضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رـضحم  رد  هک  ربمایپ ،
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هید ! هن  درک ، صاـصق  هب  مکح  ناوتیم  هن  تسا ، هتـشک  ار  يرگید  ناویح  یناویح ، دـنرادن ؛ یفیلکت 

ود ره  اـیآ  دیـسرپ : ناویح  ود  نآ  بحاـص  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسیچ ؟ هلأـسم  نیا  مکح  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باـطخ 
واگ بحاص  دوب و  هتسب  ار  دوخ  ناویح  غالا  بحاص  دش : هتفگزاب ؟ يرگید  دوب و  هتـسب  یکی  ای  دندوب ، زاب  ود  ره  ای  دندوب ، هتـسب  ناویح 
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یلص ربمایپ  دزادرپب ! ار  غالا  بحاص  تراسخ  واگ  بحاص  دیاب  تروص  نیا  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دوب ! هتشاذگزاب  ار  نآ 
همه زا  تواضق  ماقم  رد  یلع  1 ؛»  » ٌِّیلَع ْمُکاْضقا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تواضق  مکح و  دییأت  زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

رد نونکا  هک  تسا  يزیچ  نامه  قادصم  ناتساد  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تواضق  دنکیم ». تواضق  رتهب  تسا و  رتهاگآ  امش 
، قوف ناتساد  رد  تسا .» نماض  ببس  دشاب ، رشابم  زا  يوقا  ببس  هاگره  : » هک نیا  نآ  تسا و  حرطم  یّلک  هدعاق  کی  ناونع  هب  هعیـش  هقف 

ناویح تسا و  لقاع  وا  اریز  هدوب ، يوقا  ببـس  نوچ  یلو  دـشابیم ، لتق  ببـس  هتـسبن  ار  نآ  هک  واگ  بحاص  تسا و  لتق  رد  رـشابم  واگ 
، نآرق اب  یندشنادج  ِهارمه  هیعاد ،» نذا   » بحاص مالـسلا  هیلع  یلع  تشذـگ  هچنآ  قبط  « 2 . » تسا نماض  ببـس  تهج  نیدب  درادن ، لقع 
. تسا ربمایپ  هباحص  نیرتلضاف  ناملسم و  نیرتهاگآ  نیرتملاع و  تواضق ، رما  رد  درف  نیرتصّصختم   406 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ 

بصن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ینیـشناج  تفالخ و  يارب  ار  یـصخش  دهاوخب  لاعتم  دنوادخ  رگا  بلطم  نیا  هب  هّجوت  اب 
نابحاص ایآ  دوش ، هداهن  مدرم  شود  رب  هفیظو  نیا  رگا  و  ددرگ ! بوصنم  یلع  زا  ریغ  یـصخش  دهدیم  هزاجا  دنوادخ  تمکح  ایآ  دنک ،

هب تسد  رگید  راب  تسا  مزال  دـنوریم ! يرگید  صخـش  غارـس  هب  شیاهیگژیو ، تافـص و  نآ  یلع و  دوجو  اب  هشیدـنا ، درخ و  لقع و 
ام تشاد و  ینازرا  ام  رب  ار  يریظنیب  الاو و  ناسنا  نینچ  زا  يوریپ  تمعن  هک  مییوگ  رکـش  لد  میمـص  زا  ار  دنوادخ  مینک و  دنلب  نامـسآ 

سرد دـندرک و  انـشآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ّتبحم  قشع و  رهم و  اب  ار  ام  هک  ناـمناردام ، ناردـپ و  زا  و  داد . رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  ار 
اب خـیرات  لوط  رد  هک  ینادنمـشیدنا  نادنمـشناد و  ءاملع و  دـیتاسا و  نامّلعم و  ماـمت  رب  میـشاب و  رازگـساپس  دـنتخومآ ، اـم  هب  ار  تیـالو 

دورد دـندوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  يارب  یبوخ  نایداه  و  هدروآرد ، زازتها  هب  يولع  روشک  نیا  رد  ار  تیـالو  مچرپ  ناوارف  تاـمحز 
تمایق زور  ات  ار  ام  لسن  رادب و  هدنز  ام  حور  بلق و  رد  نانچمه  ار  یلع  نیریـش  قشع  اراگدرورپ ! میهاوخب : یلع  ِدنوادخ  زا  و  میتسرفب .

كانتشحو فقاوم  گرم و  نداد و  ناج  تخـس  تاظحل  رد  ار  شکاپ  نادناخ  یلع و  اهلا ! راب  هدب ! رارق  ترـضح  نآ  یقیقح  نایعیـش  زا 
ياهنوگ هب  میشاب ، كاپ  نادناخ  نیا  يارب  یبوخ  ناوریپ  نایعیـش و  رادرک  راتفگ و  رد  هک  هد  قیفوت  ام  هب  ایادخ  ناسرب ! ام  دایرف  هب  تمایق 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  صوصخم  لئاضف  تایآ   407 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  میدرگ *** ! اهنآ  تیاضر  يدونشخ و  ثعاب  هک 

نینمؤملا حلاص  هیآ   12

هراشا

ُۀَِکئالَْملا َو  َنینِمْؤُْملا  ُِحلاص  َو  ُلیْربِج  َو  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  ارَهاظَت  ْنِإ  َو  اَمُُکبُوُلق  ْتَغَص  ْدَقَف  ِهَّللا  َیلِإ  َآبُوتَت  نِإ  نینمؤملا  حلاص  هیآ   12
ْنِإ َو  اَمُُکبُوُلق  ْتَغَص  ْدَقَف  ِهَّللا  َیلِإ  َآبُوتَت  نِإ  نینمؤملا  حلاص  هیآ   409 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هیآ 4 » میرحت ، هروس   » ٌریهَظ َِکلذ  َدَْعب 

دینک هبوت  دوخ  راک  زا  ربمایپ ) نارـسمه   ) امـش رگا  ٌریهَظ  َِکلذ  َدَْعب  ُۀَِکئالَْملا  َو  َنینِمْؤُْملا  ُِحلاص  َو  ُلیْربِج  َو  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  ارَهاظَت 
اریز درب ) دیهاوخن  شیپ  زا  يراک  ، ) دیهد مه  تسد  هب  تسد  وا  ّدض  رب  رگا  و  هتـشگ ؛ فرحنم  قح  زا  ناتیاهلد  اریز ) تسامـش ، عفن  هب  )

هیآ 4» میرحت ، هروس  . » دنتسه وا  نابیتشپ  نانآ  زا  دعب  ناگتشرف  و  حلاص ،» نانمؤم   » لیئربج و نینچمه  و  تسوا . رای  دنوادخ 

ثحب يامنرود 

ّتنـس لها  هعیـش و  فارتعا  هب  هک  تسا  یتاـیآ  هلمج  زا  هتـشگ ، روهـشم  نینمؤملا » حـلاص   » هیآ هب  هک  قوف ، هفیرـش  هیآ  ثحب  ياـمنرود 
ریما ترـضح  تلیـضف  رب  تلـالد  هیآ  نیا  هنوـگچ  هک  نیا  دراد . مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  ناوارف  لـیاضف  زا  رگید  یتلیـضف  رب  تلـالد 

. دمآ دهاوخ  حورشم  روطب  هدنیآ  ثحابم  رد  تسیچ ، ترضح  نآ  تیالو  هلأسم  اب  نآ  طابترا  دراد و  مالسلا  هیلع  نینمؤملا 

لوزن نأش 
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ریـسفت و بتک  رد  يداـیز  تاـیاور  میرحت  هروـس  تاـیآ  نیتـسخن  لوزن  نأـش  رد  تسا . میرحت  هروـس  هیآ  نیمراـهچ  هیآ  نیا  لوزن  نأـش 
، نآرق رد  تیالو  تایآ  تسا : ریز  حرش  هب  دسریم ، رظن  هب  رتبسانم  رتروهشم و  هچنآ  هک  هدش ، لقن  ّتنس  لها  هعیش و  خیرات  ثیدح و 

هدرک هّیهت  هک  یلسع  زا  بنیز  تفریم ، شنارسمه  زا  یکی  شحج » تنب  بنیز   » دزن هک  هاگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   410 ص :
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  رگید  یکی  هشیاع ،»  » شوگ هب  بلطم  نیا  دروآیم . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدـخ  دوب ،

رارق ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح  رـسمه  رگید  هصفح ،»  » اب نم  دیوگیم : يو  دمآ . نارگ  وا  رب  و  دیـسر ، ملـس  هلآ و 
ربمایپ و  ياهدروخ ؟ « 1 « » ریفاغم  » غمـص ایآ  مییوگب : ًاروف  دـمآ  ام  زا  یکی  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تقو  ره  هک  میتشاذـگ 
هشیمه تشاد  رارـصا  سکع  هب  هکلب  دوشن ، مامـشتسا  شـسابل  ای  ناهد  زا  یبسانمان  يوب  زگره  هک  دوب  دّیقم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ندیشون زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  داتفایم  ّرثؤم  هشقن  نیا  رگا  دوب و  وب  دب  ياهّدام  غمص  نیا  یلو  دشاب ، رّطعم  وبشوخ و 
یلـص ربمایپ  هب  ار  نخـس  نیا  وا  دمآ ، هصفح »  » دزن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  بیترت  نیا  هب  درکیم . يراددوخ  لسع  نآ 

دنگوس ماهدیشون ، هدوب  شحج  تنب  بنیز  دزن  هک  یلـسع  زا  هکلب  ماهدروخن ، ریفاغم »  » نم دومرف : ترـضح  تفگ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
نخـس نیا  یلو  دشاب )! هتـسشن  ریفاغم »  » ًالامتحا و  یبسانمان ، هایگ  يور  لسع ، نآ  روبنز  دنکن  . ) مشونن لسع  نآ  زا  رگید  هک  منکیم  دای 

هدرک میرحت  دوخ  رب  ار  یلالح  ياذغ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ارچ  دـنیوگب : و  دـسرب ، مدرم  شوگ  هب  ادابم   ) وگم یـسک  هب  ار 
هیضق نیا  لصا  دش  مولعم  ًادعب  و  درک ، شاف  ار  ربمایپ  زار  هصفح  ماجنارس  یلو  دوش .) هتسکش  لد  وا  دسرب و  بنیز  شوگ  هب  ای  و  تسا ؟

داد نایاپ  ار  ارجام  نانچ  و  تشگ . لزان  قوف  تایآ  دـش و  تحاران  ارجام  نیا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا . هدوب  ياهئطوت 
دشاب و یکچوک  هلأسم  رد  تسا  نکمم  زورما  دوشن ، رارکت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  نورد  رد  اهراک  هنوگ  نیا  رگید  هک 

تایآ زا  هام  کی  ارجام  نیا  زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  زین  تایاور  زا  یخرب  رد  « 2 . » رتمهم لئاسم  رد  ادرف 
رفن ود  نآ  قالط  هب  تبـسن  ترـضح ، نآ  میمـصت  هعیاش  هک  اجنآ  اـت  « 1 . » درک يریگهرانک  دوخ  نارـسمه   411 ص : نآرق ، رد  تیـالو 

. دندش نامیشپ  دوخ  راک  زا  و  « 2  » دنداتفا تشحو  هب  تخس  هک  يروطب  دش ، رشتنم 

ریسفت حرش و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناروای 

مه نآ  زا  لبق  تایآ  هب  یلامجا  یهاـگن  میراـچان  ثحب  دروم  هیآ  ریـسفت  ندـش  نشور  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نارواـی 
هب ّقلعتم  هکلب  درادن ، ّقلعت  شدوخ  هب  اهنت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  نوچمه  یگرزب  ّتیصخش  کش  نودب  میشاب . هتـشاد 

دریگ ماجنا  کچوک ، رهاظب  دـنچ  ره  يو ، ّدـض  رب  ياهئطوت  وا  هناخ  لخاد  رد  رگا  نیاربانب ، تسا . ّتیرـشب  ملاع  یمالـسا و  هعماج  مامت 
اب دیاب  دیآ  شیپ  ياهمانرب  نینچ  رگا  و  ددرگ ، نآ  نیا و  تسد  هچیزاب  دیابن  هَّللاب ، ذوعن  وا ، ّتیثیح  تشذگ . نآ  رانک  زا  یگداس  هب  دیابن 
زا تسا  ياهناعطاق  روتـسد  تقیقح  رد  میرحت  هروس  نیتسخن  تایآ  دـنک . تیارـس  رتمهم  ياهاج  هب  ادابم  ات  درک ، دروخرب  نآ  اب  ّتیعطاق 

یغَْتبَت ََکل  ُهَّللا  َّلَحا  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اهُّیا  ای  دـیامرفیم : شربمایپ  ّتیثیح  ظـفح  يارب  و  ياهثداـح ، نینچ  ربارب  رد  گرزب  دـنوادخ  يوس 
میرحت دوخ  رب  تنارـسمه  زا ) یـضعب   ) تیاضر بلج  رطاخ  هب  هدرک ، لالح  وت  رب  ادـخ  هک  ار  يزیچ  ارچ  ربمایپ ! يا  َکِـجاوْزا  ِتاـضْرَم 

یلص ربمایپ  هیحان  زا  يدنگوس  دوشیم  هدافتسا  دعب  تایآ  زا  هک  يروطب  هکلب  دوبن ؛ یعرش  میرحت  میرحت ، نیا  هک  تسا  مولعم  ياهدرک !
ارچ مرحت ؛ مل   » هلمج نیاربانب ، درادن . یهانگ  تاحابم  زا  یضعب  كرت  رب  ندروخ  مسق  هک  مینادیم  دوب و  هدش  دای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
نیا لثم  تسرد  تسا . تقفش  یعون  هکلب  تسین ، شنزرس  باتع و  ناونع  هب  ینکیم »! میرحت  دوخ   412 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  رب 
دوخ هب  ردق  نیا  ارچ  مییوگیم : دریگیمن ، ینادنچ  هرهب  نآ  زا  دوخ  دشکیم و  دمآرد  لیصحت  يارب  يدایز  تمحز  هک  یسک  هب  ام  هک 
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میحر روفغ و  دنوادخ  : » دـیامرفیم هیآ  نایاپ  رد  سپـس  ٌمیحَر -» ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ! » يریگیمن هرهب  تمحز  نیا  هجیتن  زا  و  یهدیم ، تمحز 
نآ لومـشم  دـننک  هبوت  یتسار  رگا  هک  دـندرک ، مهارف  ار  هثداح  نآ  تابجوم  هک  تسا  ینارـسمه  هب  تبـسن  تمحر  نارفغ و  نیا  تسا »
هک يراـک  درکیمن ، داـی  يدـنگوس  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوب  نیا  رتـهب  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  اـی  دوب . دـنهاوخ 

؛ ْمُِکناْمیا َۀَّلَِحت  ْمَُکل  ُهَّللا  َضَرَف  ْدَق  : » دنکیم هفاضا  دعب  هیآ  رد  دشیم . ترضح  نآ  نارسمه  زا  یـضعب  تراسج  تأرج و  بجوم  ًالامتحا 
دازآ ار  دوخ  دیهدب و  ار  مسق  هراّفک  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ». هتخاس  نشور  دراوم ) هنوگ  نیا  رد   ) ار ناتیاهدنگوس  ندوشگ  هار  دنوادخ 
هراّفک و  تسا ، هانگ  نآ  نتـسکش  و  درک ، لمع  دنگوس  هب  دیاب  دراد  ناحجر  يراک  كرت  هک  دشاب  يدروم  رد  دنگوس  رگا  هتّبلا  دیزاس .

اّما تسا ، زیاج  نآ  نتـسکش  تروص  نیا  رد  ثحب ) دروم  هیآ  دـننام   ) دـشاب حوجرم  لمع  نآ  كرت  هک  دـشاب  يدراوم  رد  رگا  اّما  دراد .
امـش روای  ظفاح و  امـش و  يـالوم  دـنوادخ  ُمیکَْحلا  ُمیلَْعلا  َوُه  َو  ْمُکـالْوَم  ُهَّللا  َو  دوش . هداد  زین  هراّـفک  تسا  رتهب  مسق  مارتحا  ظـفح  يارب 
يارب ار  لکشم  شتمکح  ملع و  قبط  و  هتخاس ، راومه  امش  يارب  ار  اهدنگوس  هنوگنیا  زا  تاجن  هار  وا  اذل  تسا . میکح  میلع و  وا  تسا و 

ار هچنآ  و  درک ، دازآ  ياهدرب  هیآ  نیا  لوزن  زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  تسا . هدوشگ  امش 
یلا ُِّیبَّنلا  َّرَـسا  ْذا  َو  دـیامرفیم : هداد ، ارجاـم  نیا  نوماریپ  يرتـشیب  حرـش  دـعب  هیآ  رد  دومن . لـالح  دوب  هدرک  مارح  مسق  قیرط  زا  دوخ  رب 

دیروایب رطاخ  هب   413 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  ٍضَْعب  ْنَع  َضَرْعا  َو  ُهَضَْعب  َفَّرَع  ِْهیَلَع  ُهَّللا  ُهَرَهْظا  َو  ِهب  ْتَأَّبَن  اَّمَلَف  ًاثیدَـح  هِجاوْزا  ِضَْعب 
هب درکن و  يرادزار  وا  یلو  تفگ ، شنارـسمه  زا  یـضعب  هب  ار  دوخ  ياهزار  زا  یکی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  ار  یماـگنه 

تمـسق زا  درک و  وگزاب  شرـسمه  يارب  ار  نآ  زا  یتمـسق  وا  تخاس ، هاگآ  ّرـس »  » ياشفا نیا  زا  ار  شربمایپ  دـنوادخ  و  داد ، ربخ  نارگید 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زار  ربمایپ ، نارـسمه  زا  کـی  مادـک  دوب و  هچ  زار  نیا  هک  نیا  دروم  رد  دومن ». يراددوخ  نآ  رگید 

هللا یلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  یـضعب  هک  دـیآیمرب  تایآ  نیا  عومجم  زا  میدرک . نایب  یبلاطم  لوزن  نأش  ثحب  رد  دـندومن ، شاـف  ار  ملس 
، تسا افو  اب  رسمه  کی  طیارش  نیرتمهم  زا  هک  يرادزار ، هلأسم  هکلب  دندرکیم ، تحاران  دوخ  نانخس  اب  ار  وا  اهنت  هن  ملـس  هلآ و  هیلع و 

رضاح یّتح  هک  دوب  هناراوگرزب  نانچ  فاصوا  نیا  مامت  اب  اهنآ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راتفر  سکعب ، اّما  دوبن . اهنآ  رد  زین 
نانمؤم ریما  زا  یثیدح  رد  اذـل  و  درک . هراشا  نآ  زا  یتمـسق  هب  اهنت  هکلب  دـشکب ، وا  خر  هب  دوب  هدرک  اشفا  شرـسمه  هک  يزار  مامت  دـشن 

رد زگره  راوگرزب  میرک و  دارفا  « 1  » ٍضَْعب ْنَع  َضَرْعا  َو  ُهَضَْعب  َفَّرَع  ُلوُقَی  َهَّللا  َّنِال  ُّطَق  ٌمیرَک  یـصْقَتْسا  ام  میناوخیم : مالـسلا  هیلع  یلع 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  اـجنیا  رد  دـنوادخ  اریز  دـنوریمن ؛ شیپ  هلحرم ، نیرخآ  اـت  شیوخ  یـصخش  قح  قاـقحا  ماـقم 

، هدرک دنتـشاد  تسد  الاب  هئطوت  رد  هک  ود  نآ  هب  ار  نخـس  يور  سپـس  درک . يراددوخ  یتمـسق  زا  داد و  ربخ  ار  یتمـسق  وا  : » دیامرفیم
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رازآ  زا  تسد  و  دینک ، هبوت  دوخ  راک  زا  امـش  رگا  امُُکبُوُلق ؛ ْتَغَـص  ْدَقَف  ِهَّللا  َیلا  ابُوتَت  ْنا  : » دـیامرفیم

هب رفن ، ود  نیا  زا  روظنم  تسا ». هدـش  هدولآ  هانگ  هب  و  هتـشگ ، فرحنم  قح  زا  لمع  نیا  اب  امـش  ياهلد  اریز  تسامـش ؛ دوس  هب  دـیرادرب 
414 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  زا  و  « 2 . » تسا هدوب  رکب  وبأ  رتخد  هشیاع »  » رمع و رتخد  هصفح » ، » ّتنس لها  هعیش و  نارّسفم  حیرـصت 

همادا رد  لاعتم  دنوادخ  تشاد ، یکانرطخ  هدنیآ  دشیم  رارکت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  رد  اهراک  هنوگ  نیا  رگا  هک  اجنآ 
؛ ٌریهَظ َِکلذ  َدَْعب  ُۀَِکئالَْملا  َو  َنینِمْؤُْملا  ُِحلاص  َو  ُلیْربِج  َو  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّناَف  ِْهیَلَع  ارَهاظَت  ْنا  َو  : » دـیامرفیم رفن  ود  نآ  هب  باطخ  هیآ و  نیا 
لیئربج و نینچمه  و  تسا ، وا  روای  دنوادخ  هک  ارچ  درب ) دیهاوخن  شیپ  زا  يراک   ) دیهد مه  تسد  هب  تسد  وا  ّدـض  رب  رفن  ود  امـش  رگا 

ربمایپ كاپ  بلق  رد  ارجام  نیا  دـح  هچ  ات  هک  دـهدیم  ناشن  ریبعت  نیا  دنتـسه .» وا  نابیتشپ  اهنآ  زا  دـعب  زین  ناگتـشرف  حـلاص و  ناـنمؤم 
شدوخ تردق  هک  نیا  اب  هتخادرپ و  وا  زا  عافد  هب  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  تشاذـگ ، یفنم  ریثأت  وا  میظع  حور  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. درادیم مالعا  زین  ار  رگید  ناگتشرف  حلاص و  نانمؤم  لیئربج و  تیامح  تسا ، یفاک  رظن  ره  زا 

؟ تسیک نینمؤملا  حلاص 
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ایآ تسیک ؟ نینمؤملا » حلاص   » زا روظنم  هک : نیا  دراد  یـسررب  ثحب و  ياج  هّجوت و  لباق  روکذم  هیآ  رد  هچنآ  تسیک ؟ نینمؤملا  حلاص 
ینعم رهاظ  بسح  هب  نینمؤملا » حـلاص   » کش نودـب  دوشیم ؟ لمعلا  حـلاص  نانمؤم  مامت  لماش  ریبعت  نیا  ای  تسا ، دارم  یّـصاخ  صخش 

؛ عمج هن  تسا ، درفم  اجنیا  رد  حـلاص »  » هملک دـنچ  ره  دوشیم ؛ لماش  ار  نامیالا  لماک  اوقتاب و  حـلاص و  نانمؤم  همه  هک  دراد ، یعیـسو 
زا دراد و  زین  یلمکا  ّمتأ و  قادـصم  نینمؤـملا » حـلاص   » دـیدرتیب اـّما  دوـشیم . هدافتـسا  ّتیموـمع  نآ  زا  دراد  یـسنج  ینعم  نوـچ  یلو 

ياملع زا  يرایسب  ار  بلطم  نیا  تسا . مالسلا » هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نانمؤم  ریما   » لماک درف  نآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  يدّدعتم  تایاور 
رد تیالو  تایآ  « 2  » بلاّطلا ۀیافک  رد  یجنگ  هماّلع  - 2 « 1  » یبلعث هماّلع  - 1 هلمج : زا  دـناهدرک . لقن  دوخ  ياهباتک  رد  زین  ّتنـس  لها 

-7 « 4  » یناعملا حور  رد  یسولآ  - 6 « 3  » روثنملا ّرّدلا  رد  یطویس  - 5 « 2  » يزوج نبا  طبس  - 4 « 1  » یسلدنا نایح  وبأ  - 3 415 ص : نآرق ،
رد یقّتم  نیّدلا  ءالع  - 10 « 7  » قعاوّصلا رد  رجح  نبا  - 9 « 6  » نایبلا حور  رد  ییوسرب  هماـّلع  - 8 « 5  » لیزنّتلا دهاوش  رد  یناکـسح  مکاح 

حلاص  » زا روظنم  هک  دنکیم  لقن  فلتخم  قرط  زا  ثیدح » هدجیه   » هفیرـش هیآ  نیا  لیذ  رد  یفنح  یناکـسح  مکاح  اهنت  « 8  » لاّمعلا زنک 
یلص مالسا  ربمایپ  زا  دیوگیم : سیمع  تنب  ءامـسا  - 1 دـینک : هّجوت  تایاور  نآ  زا  ثیدـح  هس  هب  تسا . بلاط » یبا  نب  ّیلع  « » نینمؤملا
نبا - 2 تسا . بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  حـلاص  9 ؛ »  » ٍِبلاط یبا  ُْنب  ُِّیلَع  َنینِمْؤُْملا  ُحـِلاص  دومرفیم : هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

تایآ دومرف : مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هرابرد  ترـضح  نآ  دـیوگیم : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  لـقن  هب  ساـّبع 
هک مدینش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگیم  رـسای  راّمع  - 3 نینمؤملا . حـلاص  تسا  وا  1 ؛»  » َنینِمْؤُْملا ُحـِلاص  َوُه   416 ص : نآرق ، رد  تیـالو 

! ِْریَْخلِاب ًارِّشَبُم  َْتلِز  ام  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  یَلب  ُْتُلق : َكُرَِّشبا ؟ َأ ال  دومرف : دناوخارف و  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دومرفیم :
ار وت  اـیآ  « 2  ... » َنینِمْؤُْملا ُحـِلاص  َو  ُلیربِج  َو  َأَرَق : َُّمث  لیئَْربَِجب  َْتنُِرق  َلاـق : ِهَّللا ؟ َلوُسَر  اـی  َوُه  اـم  َو  ُْتُلق : ًاـنآُْرق . َکـیف  ُهَّللا  َلَْزنا  ْدَـق  َلاـق :

هدرک لزان  ياهیآ  وت  هرابرد  دنوادخ  دومرف : ياهدوب ! ریخ  هب  هدنهدتراشب  هشیمه  وت  ادـخ ، لوسر  يا  يرآ  مدرک : ضرع  مهد ؟ تراشب 
َو : » دـناوخ سپـس  هتخاـس ) وا  نیرق  ار  وت  دـنوادخ  يرآ   ) ياهدـش لـیئربج  فیدرمه  نیرق و  وت  دومرف : هیآ ؟ مادـک  مدرک : ضرع  تسا .
زا دعب  ناهرب »  » ریسفت رد  ینارحب »  » فورعم رّسفم  تسا . ناوارف  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا  هک  نیا  نخـس  هاتوک  َنینِمْؤُْملا »...  ُِحلاص  َو  ُلیربِج 

يروآعمج ّتنـس  لها  هعیـش و  قیرط  زا  عوضوم  نیا  رد  ثیدح  وا 52  هک  دـنکیم  لقن  ساـّبع  نب  دّـمحم  زا  هنیمز ، نیا  رد  یتیاور  رکذ 
ربمایپ روای  رای و  نیرترب  نیما ، لیئربج  دنوادخ و  زا  دعب  هک ، نیا  هجیتن  « 3 ! » دزادرپیم ثیداحا  نآ  زا  یتمسق  لقن  هب  سپس  تسا ، هدرک 
هتسیاش دناوتیم  وا  زج  یسک  هچ  نیاربانب ، دوب . مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نبا  ّیلع  رمع ، لوط  مامت  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

قلخ نیرترب  تّما و  لضفا  وا  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  تایاور  نیا  ایآ  دشاب ؟ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  ینیـشناج  تفالخ و 
شربمایپ نیشناج  ناونع  هب  ار  یـصخش  دهاوخب  دنوادخ  و  تسا ، نینچ  رگا  تسا ؟ هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب 

یصخش دنهاوخب  القع  مدرم و  رگا  و  دوش ! بصن  يرگید  صخـش  مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو  اب  دهدیم  هزاجا  وا  تمکح  ایآ  دنک ، بصن 
رد تیالو  تایآ  دـنوادخ و  زا  دـعب  هک  یـصخش  دوجو  اب  دـهدیم  هزاجا  اهنآ  درخ  لقع و  ایآ  دـننک ، باـختنا  ّمهم  روظنم  نیا  يارب  ار 

ار وا  دـنورب و  يرگید  غارـس  هب  تسا ، هدوـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  رـصان  راـی و  نـیرترب  لـیئربج ،  417 ص : نآرق ،
ماـمت رد  ترـضح  نآ  شود  هب  شود  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تاـیح  نارود  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  يرآ ، دـننیزگرب ؟

. تسا رتهتسیاش  ینیشناج  يارب  سک  همه  زا  و  دوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روای  رای و  یگدنز  ياههنحص 

هیآ مایپ 

ترـضح ناوریپ  همه  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  دراد . حالـص »  » و يراکتـسرد »  » و نامیا »  » مایپ ناگمه  يارب  نینمؤملا » حـلاص   » ترابع هیآ  مایپ 
هب دنهد و  قیمعت  ار  شیوخ  مالـسا  هکلب  دنوشن ، فّقوتم  مالـسا » شریذپ   » زرم رد  هک  دـنکیم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 

حـلاص و  » لاـمعا ماـجنا  اـب  دـنهد و  زورب  حراوج  ءاـضعا و  هب  نورد  بلق و  زا  ار  نآ  شیوخ  ناـمیا  تیوقت  اـب  دنـسرب و  ناـمیا »  » هلحرم
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  صوصخم  لئاضف  تایآ   419 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دنوش *** . لمعلا  حلاص  نانمؤم  هتسیاش »

تیاده راذنا و  هیآ   13

هراشا

تیالو تایآ  هیآ 7 » دعر ، هروس   » ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  ٌرِْذنُم  َْتنا  امَّنِإ  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنا  الَْول  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُلوُقَیَو  تیادـه  راذـنا و  هیآ   13
رفاک هک  یناسک  ٍداه  ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  ٌرِْذنُم  َْتنا  امَّنِإ  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنا  الَْول  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُلوُقَیَو  تیادـه  راذـنا و  هیآ   421 ص : نآرق ، رد 

تیادـه یهورگ  ره  يارب  و  ياهدـنهدمیب ؛ طقف  وت  تسا »!؟ هدـشن  لزان  وا  رب  شراگدرورپ  زا  ياهزجعم ) و   ) هیآ ارچ  : » دـنیوگیم دـندش 
هیآ 7» دعر ، هروس  (. » تقیقح يوجتسج  يارب  هن  تسا ، هناهب  همه  اهنیا  و   ) تسا ياهدننک 

ثحب يامنرود 

نآ نوماریپ  نارّـسفم  ءاملع و  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هب  طوبرم  تاـیآ  زا  یکی  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  ثحب  ياـمنرود 
مامت تیالو  تماما و  هکلب  مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  اهنت  هن  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  و  دناهدرک . حرطم  یفلتخم  ياهثحب 

. دمآ دهاوخ  هلأسم  نیا  حرش  دوشیم ؛ تباث  هیآ  نیا  ياضتقم  هب  مالسلا  مهیلع  هّمئا 

ریسفت حرش و 

! یئوجهناهب مهزاب 

اریز تسا ؛ راّفک  يوس  زا  یقطنم  ياضاقت  کی  حرط  هیآ  رهاظ  ِهِّبَر -» ْنِم  ٌۀَـیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنا  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  ! » یئوجهناـهب مهزاـب 
زا راّفک  زین  هیآ  نیا  رد  تشاد ؛ هارمه  ياهزجعم  دوخ ، ّتیناّـقح  تاـبثا  يارب  دـشیم  هداتـسرف  ادـخ  يوس  زا  يربماـیپ  ره  هک  دوب  موسرم 

یقطنم رهاظب  ياضاقت  نیا  خساپ  رد  دنوادخ  دننکیم . لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هزجعم   422 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ 
.« دراد يرگتیاده  یتّلم  موق و  ره  ياهدنهدمیب و  اهنت  وت  ام ! ربمایپ  يا  ٍداه ؛ ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  : » دیامرفیم لوقعم  و 

هیآ لیذ  ردص و  بسانت 

هک راّفک ، ناکرـشم و  لاؤس  اضاقت و  خـساپ  رد  ایآ  دراد ؟ بسانت  مه  اب  هفیرـش  هیآ  لـیذ  ردـص و  اـیآ  لاؤس : هیآ  لـیذ  ردـص و  بساـنت 
: خساپ تسا ؟ یبسانم  باوج  دراد » يرگتیاده  یتّلم  موق و  ره  ياهدنهدمیب و  اهنت  وت  : » هلمج نیا  دنتساوخیم ، مالـسا  ربمایپ  زا  ياهزجعم 
هک نآرق  زا  يرگید  تایآ  غارـس  هب  دـیاب  هیآ ، ياهتنا  ادـتبا و  رتهداس  ترابع  هب  لیذ و  ردـص و  نیب  طابترا  نتفاـی  لاؤس و  نیا  خـساپ  رد 

ناکرـشم نابز  زا  ءارـسِإ  هروس  ات 93  تایآ 90  رد  لاـعتم  دـنوادخ  میورب . تسا  هدـش  حرطم  نارفاـک  يوس  زا  هزجعم  ياـضاقت  نوماریپ 
يارب ياهزجعم  هک  نیا  رگم  میروآیمن ، نامیا  وت  هب  زگره  ام  دـندرک : ضرع  مالـسا  ربمایپ  هب  راّفک  ََکل -» َنِمُْؤن  َْنل  اُولاق  َو  : » دـیامرفیم

، درادـن ياهدـیاف  ام  يارب  يروایب  ام  لیم  تساوخرد و  نودـب  وت  هک  یتازجعم  ینعی  دـندرک ، هزجعم  تفه  تساوخرد  سپـس  يروایب ، ام 
تفه هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  رهاـظ  زا  « 1 . » ییاـمن هئارا  اـم  لـیم  عبط و  باـب  یتازجعم  هک  دروآ ، میهاوخ  ناـمیا  یتروص  رد  اـم  هکلب 
هدرک بلط  ار  تازجعم  نیا  زا  یکی  اـهنآ ، زا  کـی  ره  هکلب  هدوـبن ، اـهنآ  همه  ياـضاقت  دروـم  هدـش ، حرطم  تاـیآ  نیا  رد  هک  ياهزجعم 

نآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوب  نیا  دـندرک  تساوخرد  هک  ياهزجعم  نیلّوا  ًاـعُوْبنَی -» ِضْراـْلا  َنِم  اـَنل  َرُْجفَت  یَّتَـح  - » 1 تسا .
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ياهراّوف نوچمه  هک  یناشوجهمـشچ  دزاس ، رهاظ  یبآ  همـشچ  یهلا  هزجعم  ناونع  هب  زاجح  فلع  بآیب و  نازوس و  کـشخ و  نیمزرس 
-2 دننک . يرادربهرهب  نآ  زا  يزرواشک  تهج  ناشتاناویح و  دوخ و  ندـیماشآ  يارب  مدرم  دـشوجب و   423 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ 

هللا یلـص  ربمایپ  هک  دوب  نیا  دـندرک  بلط  راّفک  هک  يرگید  هزجعم  ًاریِْجفَت -» اَهلالِخ  َراْهنْالا  َرِّجَُفتَف  ٍبَنِع  َو  ٍلیَِخن  ْنِم  ٌۀَّنَج  َکـَل  َنوُکَت  َْوأ  »
ود نیا  دنک . رهاظ  دشاب ، تکرح  رد  نآ  يالهبال  رد  اهرابیوج  هک  روگنا  ياهتخرد  اهلخن و  زا  ّولمم  يزبسرـس ، مّرخ و  غاب  هلآ  هیلع و 

اهنآ زا  یخرب  هک  یموس  هزجعم  ًافَسِک -» اْنیَلَع  َتْمَعَز  امَک  َءامَّسلا  َطِقُْست  َْوأ  - » 3 دوب . ریذپناکما  تشاد و  يدابآ  نارمع و  هبنج  هزجعم ،
رگا دبوکب ، مهرد  ار  ام  دزیرب و  ام  رـس  رب  الاب  زا  ینامـسآ  ياهگنـس  هاوخب  ادـخ  زا  هک : دوب  نیا  دوب ، یلوقعم  ریغ  راک  و  دـندرک ، اضاقت 

مالـسا يارب  هک  نیا  ای  و  اًلِیبَق -» ِۀَِـکئالَْملا  َو  ِهَّللِاب  َِیتَْأت  ْوا  - » 4 میریذـپیم ! ار  وت  نید  میروآیم و  نامیا  وت  هب  اـم  دـهد  خر  يزیچ  نینچ 
یفاک هّجوت  مه  شیوخ  نانخـس  هب  دنکیم  تجاجل  ناسنا  یتقو  ینک ! رـضاح  ام  دزن  مه ، اب  همه  ار ، هکئالم  مامت  دـنوادخ و  ام ، ندروآ 
رضاح اهنآ  دزن  ار  هکئالم  ادخ و  دنتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  هکلب  ربب ؛ هکئالم  ادخ و  دزن  ار  ام  دنتفگن : اهنآ  درادن ،

هک نیا  دنتـشاد  هزجعم  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  هک  ییاضاقت  نیمجنپ  ٍفُرْخُز -» ْنِم  ٌْتَیب  ََکل  َنوُکَی  ْوا  - » 5 دزاس !
اب رـصق  هناخ و  نینچ  وت  رگا  دنتـسه  ریقف  ًابلاغ  هّکم  مدرم  هک  اجنآ  زا  اریز  دزاـسب ؛ شیوخ  يارب  ـالط  زا  راـگنوشقنرپ  يرـصق  ترـضح 

، حیحـص تراـبع  هب  و  هزجعم ، نیمـشش  ِءاـمَّسلا -» ِیف  یقَْرت  َْوأ  - » 6 ياهدـمآ ! ادـخ  بناج  زا  هک  دوشیم  مولعم  یـشاب ، هتـشاد  یهوکش 
يولج رد  رگا  نک ! زاورپ  نامسآ  تمس  هب  ياهدمآ ، ادخ  بناج  زا  ییوگیم  تسار  وت  رگا  ربمایپ  يا  هک : نیا  دندرک  حرطم  هک  ياهناهب 
راّـفک نیا  زا  یخرب  ُهُؤَْرقَن -» ًاـباتِک  اـْنیَلَع  َلِّزَُنت  یّتَـح  َکِِّیقَُرل  َنِمْؤـُن  َْنل  َو  - » 7 میوشیم ! وت  میلـست  ام  ینک ، زاورپ  نامـسآ  هب  اـم  نامـشچ 
يولج  424 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  رد  ینک و  زاورپ  مه  نامـسآ  هب  رگا  دـنتفگ : یبدایب  تراسج و  لاـمک  رد  جوجل ، ریگهناـهب و 

! مینک هعلاطم  ار  نآ  اـم  هک  يرواـیب  اـم  يارب  ياهماـن  نامـسآ  زا  هک  نیا  رگم  میروآیمن ، ناـمیا  وت  هب  مهزاـب  يورب  نامـسآ  هب  اـم  مشچ 
يدوباـن و نّمـضتم  رگید  یخرب  دوـب و  يداـبآ  نارمع و  هب  طوـبرم  یخرب  دـش ، رکذ  هک  ياهزجعم  تفه  دـیدرک  هظحـالم  هک  روطناـمه 
، دشیم بوسحم  تجاجل  هناهب و  مراهچ  شخب  دوبن و  شیب  یلاحم  لوقعم و  ریغ  ياهراک  موس  مسق  دوب ، نآ  ناگدـننک  اضاقت  تکاله 

زور ره  ریگهناـهب  جوـجل و  هاـگآان و  مدرم  زا  ياهّدـع  دــندشیم ، مدرم  میلــست  تازجعم  ندروآ  رد  ناربماـیپ  رگا  هزجعم . ياـضاقت  هـن 
یتازجعم ای  هزجعم  ربمایپ  ره  هب  دنوادخ  تهج  نیدب  دنتفرگیم ، يزاب  هب  ار  ادخ  ربمایپ  نید و  دنتـساوخیم و  تارـضح  نآ  زا  ياهزجعم 

همّدـقم نیا  هب  هّجوت  اب  درکیمن . ییانتعا  جوجل  دارفا  ياـهاضاقت  هب  دادیم و  دوب  وا  تلاـسر  يربماـیپ و  رب  ینـشور  راکـشآ و  هناـشن  هک 
خـساپ رد  تسا »؟ هدشن  لزان  مالـسا  ربمایپ  رب  شراگدرورپ  زا  ياهزجعم ) و   ) هیآ ارچ  دنتفگ : راّفک  : » میدرگیمزاب هفیرـش  هیآ  هب  ینالوط 

هیآ رد  دنتـسه . ناوتان  زجاع و  نآ  دننامه  ندروآ  زا  سنا  نج و  مامت  هک  دش  لزان  ياهزجعم  مالـسا  ربمایپ  رب  دوشیم : ضرع  لاؤس  نیا 
ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآرُْقلا ال  اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنْالا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  میناوخیم : هروس  نامه   88
نآرق نیا  دـننامه  هک  دـنهد  مه  تسد  هب  تسد  سنا ) ّنج و   ) نایرپ اهناسنا و  مامت  رگا  ( » هک ماهدروآ  ياهزجعم  نم  ام ! ربماـیپ  يا  : ) وگب

يوس زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  دننک . کمک  راک ) نیا  رد   ) ار رگیدکی  دنچ  ره  دروآ ؛ دنهاوخن  ار  نآ  دننامه  دنروایب ،
رگید تسا  هدروآ  زین  يرگید  تازجعم  نآ  رب  هوالع  درادن و  ار  نآ  دننامه  ندروآ  ناوت  سک  چـیه  هک  تسا  هدروآ  ياهزجعم  دـنوادخ 

425 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دیامرفیم : دندرک  هزجعم  بلط  هک  اهنآ  خساپ  رد  دنوادخ  تهج  نیدب  تسا ، ییوجهناهب  هزجعم  بلط 
ره میریگیم و  میمـصت  هراب  نیا  رد  هک  میتسه  ام  یتسین ! هزجعم  ندروآ  يارب  هدنریگمیمـصت  ياهدننک و  راذـنا  رذـنم و  وت  ام ! ربمایپ  يا 

. دش نشور  هیآ  لیذ  ردص و  بسانت  نیاربانب  دراد ». يرگتیاده  یتّلم  موق و 

؟ تسیک يداه »  » و رذنم » »

: درک ثحب  ناوتیم  هار  ود  زا  تسا ، هیآ  ریسفت  دیلک  هک  هملک ، ود  نیا  ریسفت  يارب  تسیک ؟ يداه »  » و رذنم » »
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تایاور زا  رظن  عطق  اب  هیآ  ریسفت  لّوا : هار 

« رذنم  » طقف وا  هک  نیا  ای  و  تسا ؟ يداه »  » مه و  رذنم »  » مه ربمایپ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ایآ  تایاور  زا  رظن  عطق  اب  هیآ  ریسفت  لّوا : هار 
هب طوبرم  هملک  ود  ره  هک  دـندقتعم  یخرب  - 1 دراد : دوجو  هّیرظن  هس  هملک ، ود  نیا  ریـسفت  رد  تسا ؟ يرگید  صخـش  يداه »  » و تسا ،

نکل و  تسین . يرگید  صخـش  زا  نخـس  رگتیادـه و  مه  تسا و  هدـننکراذنا  مه  ترـضح  نآ  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
؛ درادن يراگزاس  هیآ  تاّیبدا  تغالب و  تحاصف و  اب  و  دزاسیمن . هیآ  رهاظ  اب  تسین و  یحیحص  نخس  نخس ، نیا  هک  تسا  نیا  فاصنا 
: دـشاب لکـش  نیدـب  هیآ  هک  درکیم  ءاضتقا  تغالب  تحاصف و  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  طوبرم  هملک  ود  ره  رگا  نوچ 
« ٍداه  » هک دـهدیم  ناشن  هیآ  رهاظ  نیاربانب  دـنک . نایب  هناگادـج  لقتـسم و  ياهلمج  رد  ار  ٍداه »  » هک نیا  هن  ٍداه ؛» َو  ٌرِذـْنُم  ٍمْوَق  ِّلُِکل  َْتنَأ  »
« وا  » میزاـس نشور  رگید  نئارق  هیآ و  رد  ّتقد  اـب  دـیاب  هک  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا  ریغ  يرگید  صخـش  هـب  طوـبرم 
؛ تسا دـنوادخ  هب  طوبرم  داه »  » هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هب  طوبرم  رذـنم »  » هک دـناهدیقع  نیا  رب  رگید  ياهّدـع  - 2 تسیک ؟

نیا تفگ : دـیاب  باوج  رد  یلو   426 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تسا . یتّلم  موق و  ره  رگتیادـه  دـنوادخ  مدرم و  هدـننک  راذـنا  ربماـیپ 
فرعأ دـنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا ، هرکن »  » برع تاّیبدا  حالطـصا  رد  ٍداـه »  » هملک اریز  درادـن ؛ بساـنت  هفیرـش  هیآ  رهاـظ  اـب  مه  هّیرظن 

« رگتیاده  » فلتخم ماوقا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  رهاظ  هک  نیا  رب  هوالع  تسا ، رتهدشهتخانـش  سک  ره  زیچ و  همه  زا  تسا و  فراعم 
ریسفت - 3 تسین . راگزاس  هیآ  رهاظ  اب  مه  قوف  رـسفت  نیاربانب ، دشاب . صخـش  کی  ماوقا  همه  رگتیاده  هک  نیا  هن  دـنراد ، يدّدـعتم  ياه 
هفیرـش هیآ  روظنم  ّتیعمج  موـق و  ره  نادنمـشناد  اـملع و  اـیآ  دـشابیم . شربماـیپ  ادـخ و  زا  ریغ  یـصخش  رگتیادـه  هک  تسا  نیا  موـس 

هک هنوگنامه  داه »  » هملک نوچ  درک ، ریسفت  ینامز  رـصع و  ره  رد  ّتیعمج  موق و  ره  نادنمـشناد  رب  ار  داه »  » هملک ناوتیمن  هن ! دنتـسه ؟
يارب يداه  نآ  یتسار  تسا ، يداه  رگتیاده و  کی  یتّیعمج  موق و  ره  يارب  ینعی  دراد ؛ تدحو  رب  تلالد  هرکن  تسا و  هرکن »  » تشذگ

هدننکراذنا و وت  ربمایپ ! يا  : » درک همجرت  ریز  لکـش  هب  ار  هفیرـش  هیآ  ناوتیم  هتـشذگ  ياهثحب  عومجم  هب  هّجوت  اب  تسیک ؟ مالـسا  تّما 
هدـنهد همادا  نابهگن و  ظفاح و  هلزنمب  هک  تسا ، يرگتیادـه  ینیئآ  نید و  ره  يارب  یتسه و  نآ  راذـگناینب  مالـسا و  سّدـقم  نید  عراـش 
دنوادخ يوس  زا  رذنم »  » ربمایپ و هک  روطنامه  هک  دـنکیم  اضتقا  قایـس  داّحتا  رگید ، يوس  زا  دوب ». دـهاوخ  مدرم  هدـننک  تیادـه  نید و 

تسا و یتّما  ره  نادنمـشناد  ربمایپ و  ادخ و  زا  ریغ  يداه »  » نیاربانب دشاب . یهلا  بوصنم  مه  رگتیادـه  و  يداه » ، » دوشیم بصن  نییعت و 
ّصن و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  يوس  زا  دوشیم  هتفگ  هک  یـصخش  اـهنت  موس ، يوـس  زا  دوـش . نییعت  دـنوادخ  يوـس  زا  دـیاب 
، ّتنس لها  ءاملع  نیب  رد  یّتح  رگید ، سک  چیه  هب  تبسن  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسا ، هدش  وا  تماما  تیالو و  هب  حیرـصت 

ياوشیپ ماما و  رگتیاده و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسا  راذگناینب  هدنهد و  میب  : » میئوگب رگا  نیاربانب  درادـن ، دوجو  ییاعّدا  نینچ 
رد تیالو  تایآ  دوب . دـهاوخ  راگزاس  هیآ  اب  تسا » هدـش  بوصنم  ربماـیپ  طّـسوت  ادـخ و  يوس  زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناناملـسم 

427 ص : نآرق ،

تایاور هیاس  رد  هیآ  ریسفت  مود : هار 

هراشا نآ  هنومن  جـنپ  هب  هک  دراد  دوجو  يدّدـعتم  تاـیاور  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  حرـش و  رد  تاـیاور  هیاـس  رد  هیآ  ریـسفت  مود : هار 
تیاور مینکیم و  لقن  هعیـش  بتک  رداصم و  زا  تیاور  کـی  ّتنـس و  لـها  ياـهباتک  عباـنم و  زا  ار  قوف  تاـیاور  زا  تیاور  هس  دوشیم ،

امَّنِإ  » َْتلََزن اََّمل  دیوگیم : تسا ، روکذـم  ثیداحا  نایوار  زا  یکی  هک  ساّبع ، نبا  - 1 تسا . هدـمآ  هورگ  ود  ره  عبانم  رداصم و  رد  مجنپ 
یلَع ِهِدَِـیب  َأَمْوَأ  َو  ٍداه ، ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ُرِذـْنُْملا  اَنَأ  َلاقَف : ِهِرْدَـص ، یلَع  ُهَدَـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَضَو  ٍداه » ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ 
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یلص مالسا  ربمایپ  رب  ٌرِْذنُم »....  َْتنا  امَّنا   » هیآ هک  یماگنه  « 1  » يِدَْعب ْنِم  َنوُدَتْهُْملا  يِدَتْهَی  َِکب  ِّیلَع ، ای  يداْهلا  َْتنَأ  َلاقَف : ٍِّیلَع ، ِبَْکنِم 
نم مالسا  تعیرش  عراش  راذگناینب و  متسه ، نم  رذنم  : » دندومرف دنداهن و  ناشکرابم  هنیس  رب  تسد  ترضح  نآ  دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا 
هیآ رد   ) يداه زا ) روظنم   ) یلع يا  : » دومرف داهن و  مالـسلا  هیلع  یلع  هناش  رب  تسد  سپـس  دراد » يرگتیادـه  یتّیعمج  موق و  ره  متـسه و 
وت قالخا  هریـس و  ثیداحا و  راـتفگ و  رد  هشیدـنا  رکف و  اـب   ) دـنوشیم تیادـه  وت  هلیـسو  هب  تیادـه  هب  نادـنمهقالع  یتسه ؛ وت  هفیرش )
رد - 2 تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  يداه »  » زا روظنم  هک  دراد  تحارـص  هدـش  لقن  ّتنـس  لها  عبانم  زا  هک  قوف  تیاور  دـندرگیم . تیادـه 

: ُلوُقَی هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  تسا : هدـش  لـقن  نینچ  یملـسأ  هزرب  وبأ  زا  روثنملا » ّرّدـلا   » و «« 2  » لیزنّتلا دـهاوش   » باتک
زا دیوگیم ): یملـسا  هزرب  وبا  « ) 3 « » ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل   » ُلوُقَی َو  ٍِّیلَع  ِرْدَـص  یلَع  اهَعَـضَو  َُّمث  هِسْفَن ، ِرْدَـص  یلَع  ُهَدَـی  َعَضَو  ٌرِذـْنُم » َْتنَأ  اـمَّنِإ  »

هنیس رب  تسد  ترـضح  سپـس   428 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  مدینـش ، ار  ٌرِذـْنُم » َْتنا  اـمَّنِإ   » هیآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
ینعی « ) ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  : » دومرف داهن و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هنیـس  رب  تسد  سپـس  متـسه ،) رذـنم »  » نم ینعی   ) داهن شکراـبم 

ار نآ  ساّبع  نبا  زا  ریغ  يرگید  صخـش  هدـش و  لقن  ّتنـس  لها  ربتعم  باتک  ود  زا  هک  زین ، تیاور  نیا  تسا .) بلاط  یبأ  نب  ّیلع  يداه 
فورعم و یباتک  هک  نیحیحّـصلا ، كردتـسم  باتک  رد  - 3 تسا . هدرک  ریـسفت  مالـسلا » هیلع  یلع   » هب ار  يداه »  » ًاحیرـص هدرک ، تیاور 

َْتنَأ امَّنِإ  : » ٍِّیلَع ْنَع  تسا : هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوخ  زا  روکذم  هیآ  ریـسفت  رد  یتیاور  تسا ، ّتنـس  لها  نیب  رد  روهـشم 
َتنا امَّنِإ   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  یلع  ترـضح  « 1  » يداْهلا اَنَأ  َو  رِذـْنُْملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌِّیلَع : َلاق  ٍداه » ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذـْنُم 
ّتنـس لها  زا  يرگید  فورعم  باتک  زا  هک  تیاور ، نیا  قبط  متـسه . نم  يداه »  » و رذـنم »  » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف : ٌرِذـْنُم »... 

، دشاب شیوخ  شیاتـس  حدم و  رد  یثیدح  تیاور و  يوار  یـصخش ، رگا  هک  مینادیم  لاؤس : تسا . يداه »  » مالـسلا هیلع  یلع  هدش ، لقن 
هتفرگ رارق  لالدتـسا  دروم  هدش ، لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوخ  زا  هک  قوف ، تیاور  هنوگچ  سپ  دوشیمن ، هتفریذـپ  یتیاور  نینچ 

رد هانگ  هابتـشا و  اـطخ و  هک  مالّـسلا » مهیلع   » نیموصعم دروم  رد  یلو  تسا ؛ حیحـص  نیموصعم  ریغ  دروم  رد  نخـس  نیا  خـساپ : تسا ؟
مامت ثیداحا  نانخس و  تاملک و  مه  ّتنس  لها  داقتعا  هب  تسا و  موصعم  هعیـش  داقتعا  هب  یلع  تسین . قداص  دوشیمن  رّوصت  اهنآ  دروم 

بهذـم ود  زا  کی  چـیه  رظن  قبط  قوف  لاکـشا  نیاربانب ، تسا ؛ یعرـش  لیلد  تّجح و  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  اهنآ  زا  یکی  هک  هباحص ،
ینومـضم ياراد  بلاج و  هداعلا  قوف  دـناهدرک ، لقن  ار  نآ  هّصاخ  مه  هدـمآ و  هّماع  عبانم  رد  مه  هک  تیاور ، نیمراهچ  - 4 تسین . دراو 

دوعسم نبا  زا  هعیش  ءاملع  و  « 1  » ساّبع نبا  زا  ّتنس  لها   429 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  نادنمشناد  ار  تیاور  نیا  تسا ، یلاع  رایـسب 
ربمایپ ثیدـح  نیا  قبط  دـناهدومن . لقن  ام  يارب  هدینـش و  ربمایپ  زا  ود  ره  دوعـسم  نبا  سابع و  نبا  ار  روبزم  تیاور  ینعی  دـناهدرک . لـقن 

ٌۀَجاح َو ال  ٌلَسُْرم  ُِّیبَن  َو ال  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  ّیبَر  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ْنُکَی  َْمل  ِءاـمَّسلا  َیلا  یب  َيِرْـسا  اََّمل  دـیامرفیم : نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
دَّمَُحم ای  َلاقَف : يداْهلا ؟ ِنَمَف  ُرِذـْنُْملا ، اَنَأ  یهلِإ  ُْتلَقَف : ٍداه ،» ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  امَّنِإ   » یعِماسَم ِیف  َعَقَوَف  اْهنِم ، ًاْریَخ  ِیناطْعَأ  اَّلِإ  ُْتلَأَـس 

یماگنه « 3  » ِۀَّنَْجلا َیلِإ  ِیتَمْحَِرب  َِکتَّما  ْنِم  يِدـْهَی  ْنَم  َو  « 2 « ؛ َنِیلَّجَحْملا ِّرُغ  ُِدئاق  َنیِقَّتُْملا ، ُمامِإ  ِنیِدَتْهُْملا ، ُۀَـیاغ  ٍِبلاط  یبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َكاذ 
حور هن  لیئربج ، هن   ) بّرقم ناگتشرف  هن  دش ، هتشادرب  اههطـساو  مامت  هک  مدیـسر  ییاج  هب  رفـس ) نیا  زا  ياهلحرم  رد   ) متفر جارعم  هب  هک 

دنوادـخ زا  ار  بلاطم  ًامیقتـسم  نم  دوبن و  دـنوادخ  نم و  زا  ریغ  یـسک  چـیه  هصالخ  و   ) ناربماـیپ زا  يربماـیپ  هن  و  لـیئاکیم ) هن  نیمـالا ،
. دومرف تیانع  نم  هب  ار  نآ  زا  رتهب  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  متـساوخن  دـنوادخ  زا  یتجاح  چـیه  یهلا  برق  یلاـع  هجرد  نآ  رد  متفرگیم )

ضرع ٍداه » ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنا  امَّنا  : » تفگیم هک  مدینـش  ییادـص  ییانثتـسا ) ّصاخ و  تلاح  نیا  رد  راگدرورپ و  برق  ماقم  نیا  رد  )
سپـس . ) تسا بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  يداـه ، دومرف : دـنوادخ  تسیک ؟ يداـه »  » زا روظنم  یلو  متـسه ، نم  رذـنم »  » نم اراـگدرورپ ! مدرک :

، درمش رب  ترضح  نآ  يارب  ینعمرپ  ابیز و  رایسب  تفص  هس  دومن و  یلع  فیصوت  هب  عورش  هژیو ، برق و  ماقم  نآ  رد  یلعا  ّیلع  دنوادخ 
یلا برق  دنهاوخیم  هک  یناسک  ینعی   ) تسا ناگدنوشتیاده  هلحرم  نیرخآ  هک  یـسک  نآ  دومرف ):  430 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ 

رد ّتیـصخش  اب  ِدنموربآ  ِنادیفـسور  ياوشیپ  و  تسا ؛ ناراگزیهرپ  ياوشیپ  ربهر و  و  دنرادرب ؛) ماگ  یلع  يوس  هب  دـیاب  دـننک  یط  ار  هَّللا 
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كرابم دوجو  رب  ار  هیآ  قیبطت  ینـشور  هب  ابیز  تیاور  نیا  درذـگیم . وا  تیالو  ریـسم  زا  تشهب  هار  هک  یتّیـصخش  تسا ؛ یناسنا  هعماـج 
. دنکیم نایب  اهنامسآ ، رد  یّتح  مالسلا  امهیلع  یلع  ربمایپ و 

راذنا تیالو و  هیآ  ياهمایپ 

هراشا

ناناملـسم و يارب  مایپ  ود  يواح  هکلب  تسین ، یخیرات  يداقتعا و  ثحب  کی  نّمـضتم  ًافرـص  هفیرـش  هیآ  نیا  راذنا  تیالو و  هیآ  ياهمایپ 
لح ار  نانآ  تالکشم  زا  یتمسق  نآ ، هب  لمع  دشابیم و  راصعا  مامت  ام و  رصع  ناناملـسم  یگدنز  ياشگهار  هک  تسا  ام  رـصع  نایعیش 

: دینک هّجوت  مایپ  ود  نیا  هب  دنکیم .

! گرزب عنام  ود  تجاجل  بّصعت و  . 1

هب تجاجل  بّصعت و  اب  ناسنا  هک  نیا  دوشیم ، هدافتـسا  نآ  یئادـتبا  تمـسق  زا  هک  هیآ  لّوا  ماـیپ  گرزب ! عناـم  ود  تجاـجل  بّصعت و  . 1
سفن ياوه  زا  يوریپ  اهیروادشیپ و  يأر و  هب  ریـسفت  زا  دشاب و  نآ  میلـست  دیاب  دنک  كرد  ار  قح  دهاوخب  یـسک  رگا  دـسریمن ، ییاج 

هلداجم يارب  یکانرطخ  تخـس و  تبقاع  هدش و  یهن  لطاب » هب  ِلادج   » زا تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ  رد  تهج ، نیدب  دـنک ؛ يراددوخ 
ٍناْطیَـش َّلُک  ُِعبَّتَی  َو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  : » میناوخیم جح  هروس  موس  هیآ  رد  تسا . هدش  ینیبشیپ  لطاب  هب  ناگدننک 
هلداجم دننکیم ». يوریپ  یشکرس  ناطیش  ره  زا  و  دنزیخیمرب ؛ ادخ  هرابرد  هلداجم  هب  یشناد ، ملع و  چیه  نودب  مدرم ، زا  یهورگ  ٍدیِرَم ؛

ریغ روک و  ياهثحب  لدـج ، قیرط  زا  هک  یناـسک  ینعی  تسا  هدـمآ  شکرـس  ناطیـش  زا  يوریپ  فیدر  رد  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  لـطاب  هب 
ياهباجح زا  یکی  زین  یمالسا  تایاور  رد  دنتـسه . دیرم » ناطیـش   » نیرق دنراد ،  431 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  دولآبّصعت  یقطنم و 

رد تسا . هدـش  ناـیب  لـطاب  هب  لادـج  اوتحمیب و  هناـیوجهناهب و  دوـلآضغب و  ياهنخـس  نیمه  قـح ، هب  ندیـسر  نیقی و  لـباقم  رد  مهم 
هب رگم  دـشن ، هارمگ  یتّیعمج  موق و  چـیه  1 ؛»  » َلادِْـجلا اوُقَثْوَأ  اَّلِإ  ٌمْوَق  َّلَض  ام  : » میناوخیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا  یتیاور 

. تسا زیمآلادج  یقطنم و  ریغ  ياهثحب  نآ  دراد و  لماع  کی  اهنت  یهارمگ  تلالـض و  تیاور  نیا  قبط  لطاب ». لادـج  هب  کّسمت  ببس 
ایند رد  قح  نایدانم  دشاب ، میلـست  قح  لباقم  رد  ناسنا  رگا  اریز  خساپ : ددرگیم ؟ رب  لطاب  هب  لادج  هب  اهیهارمگ  مامت  هشیر  ارچ  لاؤس :

هتساوخ هظعوم  ترضح  نآ  زا  هک  دیشّرلا ، نوراه  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دوشیم . تیاده  یتحارب  دنتـسه و  ناوارف 
ماـمت اـب  نیمز  ینعی  تسا ». هظعوـم  ینیبیم  یتـسه  ناـهج  رد  هـچنآ  ره  2 ؛»  » ٌۀَـظِعْوَم ِهِیف  َو  اَّلِإ  َْكاـْنیَع  ُهاَرت  ٍءیَـش  ْنِم  اـم  : » دوـمرف دوـب ،
نیریـش خـلت و  ثداوح  دنتـسه ؛ هظعوم  اـهناکم  اـهنامز و  تسا ؛ هظعوم  دراد  دوخ  رد  هچنآ  همه  اـب  نامـسآ  تسا ؛ هظعوم  شتادوـجوم 

نایوجتقیقح يارب  قح  نیاربانب ، میشاب . هتشاد  اونش  یشوگ  زاب و  یمشچ  هک  نآ  طرـش  هب  تسا ، هظعوم  اهنیا  همه  يرآ ، تسا ؛ هظعوم 
و دنتـسه . لطاب  هب  لادـج  يرامیب  راچد  دـنراد و  لکـشم  دوخ  دـنوشیم  هارمگ  هک  یناسک  تسین و  ناـهنپ  یفخم و  تقیقح ، ناـبلاط  و 

هدودحم رد  تاعوبطم  گنج  أشنم  تسین ؛ نآ  دننام  یسایس و  یقالخا و  ینید و  ثحابم  نیب  یتوافت  دش  هتفگ  هچنآ  رد  هک  تسا  نشور 
دنک مکاـح  ار  شیوخ  ياهیروادـشیپ  دـهاوخیم  سک  ره  دنـشاب و  قح  میلـست  دـنهاوخیمن  هک  تسا  بلطم  نیمه  زین  یـسایس  لـئاسم 

، تسین ناهنپ  نانچنآ  تقیقح  باتفآ  لکـشم و  ردـق   432 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  نآ  زین  یـسایس  لـئاسم  رد  قح  صیخـشت  هنرگو 
دوجو زا  هک  يرگید ، تیاور  رد  ددرگیم ! ناهنپ  تقیقح  ّقح و  دـیآ ، نایم  هب  یبزح  یـصخش و  عفانم  اهبّـصعت و  ياپ  هک  یماـگنه  یلو 
لئاسم رد  لطاب  هب  هلداـجم  1 ؛»  » َنیِقَْیلا ُدِسُْفی  ِنیِّدلا  ِیف  ُلَدَْـجلا  : » میناوخیم هدـش  لقن  مالـسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  نایقّتم ، يالوم  كرابم 

شـسفن ياوه  ار  هچنآ  شلد ، ياههتـساوخ  قّقحت  يارب  مک  مک  دـش ، لدـج  لها  یـسک  یتقو  اریز  دـهدیم ». داب  رب  ار  ناسنا  نیقی  ینید 
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هب لطاب  هب  لادـج  زا  تایاور  تایآ و  رد  هک ، نیا  هصالخ  دـنکیم ! حرطم  هزاـت  تشادرب  تئارق و  ناونع  هب  نید و  ساـبل  رد  دـهاوخیم 
نآ هب  ندیـسر  تقیقح و  ندش  نشور  یپ  رد  ثحب  نیفرط  هک  زیمآتملاسم ، یقطنم و  ياهثحب  قحب و  لادج  اّما  تسا . هدش  یهن  تّدش 

هیآ 125 رد  تسا . هداد  روتـسد  نآ  هب  دنوادخ  هکلب  درادن ، یلاکـشا  اهنت  هن  درادن ، يرگید  رب  ییوجيرترب  دـصق  مادـک  چـیه  دنتـسه و 
.« نک هرظانم  لالدتسا و  تسا ، رتوکین  هک  یشور  هب  اهنآ  اب  و  ُنَسْحَأ ؛ َیِه  یتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  : » میناوخیم لحن  هروس 

يداه هب  هدنوش  تیاده  ءادتقا  . 2

ناونع هب  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدافتـسا  نآ  ینایاپ  تمـسق  زا  هک  هیآ ، مود  مایپ  يداه  هب  هدنوش  تیاده  ءادتقا  . 2
، یلع راتفگ  یلع ، راتفر  یلع ، قالخا  دننک . ادتقا  یلع  هب  دیاب  دنتـسه ، تیاده  ناهاوخ  ناناملـسم  تسا و  هدش  حرطم  ناناملـسم  يداه » »

رسارس یناگدنز  خیرات  یلع ، زیمآتمکح  رسارس  راصق  تاملک  یلع ، دنلب  فراعم  زا  نوحـشم  ياههمان  یلع ، زادگ  زوسرپ و  ياههبطخ 
ماوقا و دارفا و  اب  یلع  بوخ  هنانابرهم و  دروخرب  هوحن  یلع ، دـنمورین  يوق و  ّتیریدـم  یلع ، هبذاجرپ  ترـشاعم  بادآ  یلع ، زومآتربع 

دیاب یلع  هداس  یگدنز  هژیوب  یلع و  زادگ  زوسرپ و  تیادـه  داشرا و  یجراخ ، یلخاد و   433 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ياهتّیصخش 
ياذغ تسا ! هلـصاف  میتسه ، وا  تیالو  یعّدم  هک  ام ، يالوم  یگدنز  ام و  یگدنز  نیب  ردـقچ  یتسار  دـشاب . ناناملـسم  همه  هوسا  وگلا و 

رادتقا و جوا  رد  یّتح  تسناوت ، تالّمجت  ایآ  دوب ! هداس  ردقچ  تموکح  تردق و  جوا  رد  یلع  سابل  دوب ! جرخ  مک  هداس و  ردـقچ  یلع 
هک یناسک  زا  یخرب  هنافـسأتم  اّما  دوب . هداس  زین  یلع  گرم  زا  دعب  سلاجم  يراپـسکاخ و  مسارم  یّتح  دـنک ! دوخ  ریـسا  ار  یلع  تردـق ،

ریسا ار  اهنآ  یگدنز  تافیرشت  هتفرگ و  ارف  ار  اهنآ  یگدنز  رـسارس  ایند  قرب  قرز و  اهنت  هن  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  یلع  ندوب  هعیـش  یعّدم 
یخرب رد  و  درادن ! هحتاف  يرادازع و  سلاجم  اب  یتهابـش  هک  ياهنوگب  تساهقرب ؛ قرز و  زا  ّولمم  زین  ناشگرم  زا  سپ  مسارم  هکلب  هدرک ،

رگید یتـهج  زا  هدننکلاحــشوخ و  یتـهج  زا  هـک  دـندرک  لـقن  مـیارب  يربـخ  دوـشیم ! جرخ  ناـموت  اـهنویلیم  یهاـگ  سلاـجم  نـیا  زا 
هّیریخ روما  فرـص  ار  وا  دوبدای  مسارم  سلاجم و  هنیزه  دـنریگیم  میمـصت  وا  ناگدـنامزاب  دوریم  اـیند  زا  یـصخش  : » دوب هدـننکنارگن 

يرازگرب ياج  هب  دنریگیم  میمصت  موحرم  نآ  ناگدنامزاب  دوشیم ! ناموت  نویلیم  جنپ  دودح  یمقر  دننکیم ، دروآرب  ار  اههنیزه  دننک ؛
تهج نیا  زا  ربخ  نیا  دننک ». هّیهت  ار  دنمزاین  ياههداوناخ  زا  تخب  مد  رتخد  هد  هّیزیهج  مسارم ، نآ  رد  قوف  غلبم  فرص  دوب و  دای  مسارم 

نیا زا  و  دوشیم ؛ دایز  نیگنـس و  ردق  نیا  دوب  دای  سلاجم  هنیزه  هک  هتفرگ  ارف  ار  ام  یگدـنز  ردـق  نآ  تافیرـشت  هک  تسا  هدـننکنارگن 
فرص ار  الاب  غلبم  نآ  دندز و  يراکتبا  نینچ  هب  تسد  هنالقاع  مادقا  کی  رد  موحرم  نیا  ناگدنامزاب  هک  دشابیم  هدننکلاحشوخ  تهج 

؟ دوـش ماـجنا  یّمهم  ياـهراک  نینچ  لـصاحیب ، تافیرـشت  نآ  هب  نتخادرپ  ياـج  هب  هـک  دراد  لاکـشا  هـچ  یتـسار  دـندرک . ریخ  يراـک 
نانآ ردام  ردـپ و   434 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  هفیظو  طـقف  جاودزا  هب  دـنمزاین  ِناـناوج  جاودزا  تامّدـقم  هّیهت  زیزع ! ناگدـنناوخ 

هک دشابیم  یمومع  هفیظو  کی  نیا ، « 1 « » ْمُِکئامِإ َو  ْمُکِدابِع  ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  َو  ْمُْکنِم  یمایْالا  اوُحِْکنَأ  َو  : » دیجم نآرق  ریبعت  هب  هکلب  تسین ،
یتالضعم میهد ؛ يرای  ار  اهنآ  دیاب  زین  ناناوج  تالضعم  تالکشم و  ریاس  رد  هکلب  جاودزا ، هلئـسم  رد  اهنت  هن  تسا . مدرم  همه  شود  رب 

هیلع نینمؤملا  ریما  لاس  رد  نآ . دننام  لیـصحت و  لکـشم  نکـسم ، لکـشم  تسا ، دـسافم  زا  يرایـسب  لماع  هک  يراکیب ، لکـشم  لیبق  زا 
قرب قرز و  یگدنز و  تافیرـشت  قالتاب  زا  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هداس  یگدنز  زا  ماهلا  اب  دیاب  هعماج  دارفا  کت  کت  اهنت  هن  مالـسلا 
رظن زا  يرتـسب  نینچ  ندرک  هّیهت  رب  هوـالع  زین  یمالـسا  تموکح  هکلب ، دـنرادرب ، ماـگ  كاـپ  هداـس و  یگدـنز  يوـس  هب  دـنناهرب و  اـیند 

لضعم نیا  حالـصا  اب  دیاش  ات  دنک . عورـش  ار  سّدقم  رما  نیا  شیوخ  ياههاگتـسد  رد  دیاب  دوخ  مدرم ، مومع  يارب  یعامتجا  یگنهرف و 
رد رتشیب  ًاعطق  هک  رگید ، ياهروشک  هب  یلام  ياهیگتسباو  يداصتقا و  روک  ياههرگ  يرادا و  داسف  زا  یّمهم  تمسق  يرادا ، یعامتجا و 
زا زور . نآ  دـیّما  هب  دوش ؛ لح  یمالـسا  هعماج  دـنموربآ  ناـیور  دیفـس  ياوشیپ  نآ  تکرب  هب  اـم ، حـلاصم  اـت  دنتـسه  شیوخ  عفاـنم  رکف 

لمع قیفوت  سپـس  دیامرف و  تیانع  ام  هب  یهلا  تایآ  ّمهم  ياهمایپ  نیا  كرد  ندینـش و  يارب  اونـش  یـشوگ  میهاوخیم  گرزب  دـنوادخ 
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تایآ  435 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  نیملاـعلا *** . ّبر  اـی  نیمآ  دـیامرف . تمحرم  اـم  همه  هب  ار  نآ  تارمث  زا  يریگهرهب  ندرک و 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  صوصخم  لئاضف 

هّیربلا ریخ  هیآ   14

هراشا

ُراْهنالا اَِـهتَْحت  ْنِم  يرَْجت  ٍنْدَـع  ُتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُُهئازَج  ِۀَّیِرَْبلا * ُْریَخ  ْمه  َکـِئلوا  ِتاـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنِإ  هّیربلا  ریخ  هیآ   14
ریخ هیآ   437 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  تایآ 7 و 8 » هنّیب ، هروس   » ُهَّبَر َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  ُْهنَع  اوُضَرَو  مُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِدلاخ 

َنیِدلاخ ُراْهنالا  اَِهتَْحت  ْنِم  يرَْجت  ٍنْدَـع  ُتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُُهئازَج  «* 1  » ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمه  َکـِئلوا  ِتاـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنِإ  هّیربلا 
نیرتهب دـنداد ، ماجنا  حـلاص  لاـمعا  دـندروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  اـّما )  ) ُهَّبَر َیِـشَخ  ْنَِمل  َکـِلذ  ُْهنَع  اوُضَر  َو  مُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ًادـَبَأ  اـهِیف 

؛ تسا يراج  ناشناتخرد  ریز  زا  اـهرهن  هک  تسا ، نادـیواج  تشهب  ياـهغاب  ناـشراگدرورپ  دزن  اـهنآ  شاداـپ  دنتـسه . ادـخ )  ) تاـقولخم
زا هک  تسا  یـسک  يارب  الاو ) ماـقم   ) نیا و  دندونـشخ ؛ ادـخ  زا  اـهنآ  مه )  ) تسا و دونـشخ  اـهنآ  زا  ادـخ  مه ) ( ؛ دـننامیم نآ  رد  هشیمه 

تایآ 7 و 8» هنّیب ، هروس  . » دسرتب شراگدرورپ 

ثحب يامنرود 

رب تلالد  صاخ  یتفارظ  اب  تسا و  مالـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا ، ریما  تیالو  هب  طوبرم  تایآ  زا  یکی  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  ثحب  يامنرود 
هب قباس - تایآ  فالخ  رب  هفیرـش - هیآ  نیا   438 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  رد  ینادـنچ  فالتخا  دراد ، ترـضح  نآ  تماما  تیالو و 

. دمآ دهاوخ  نآ  حرش  هک  تسا ، فیرظ  قیقد و  رایسب  تماما  تیالو و  يارب  هیآ  هب  لالدتسا  یگنوگچ  اّما  دروخیمن ، مشچ 

ریسفت حرش و 

! تاقولخم نیرتدب  نیرتهب و 

: مینک عورش  هنّیب  هروس  مشش  هیآ  زا  تسا  مزال  دوش ، نشور  هّیربلا  ریخ  هیآ  يانعم  حضاو  روطب  هک  نیا  يارب  تاقولخم ! نیرتدب  نیرتهب و 
هنادواج دنخزود ، شتآ  رد  ناکرشم  باتک و  لها  زا  نارفاک  اَهِیف ؛ َنیِدلاخ  َمَّنَهَج  ِران  یف  َنیکِرْشُْملا  َو  ِباتِکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َّنِإ  »
دنهاوخ ياج  مّنهج  شتآ  رد  یگمه  ناتـسرپتب  ناکرـشم و  زین  دنتفریذپن و  ار  مالـسا  هک  نایحیـسم  نایدوهی و  ینعی  دـننامیم ». نآ  رد 

تهج نیدـب  و  دـنتاقولخم ». نیرتدـب  نایحیـسم ) نایدوهی و   ) اـهنآ ِۀَّیرَْبلا ؛ ُّرَـش  ْمُه  َکـِئلوُأ  . » دـنام دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  يارب  تفرگ و 
هدافتسا هیآ ، نیا  زا  لبق  تایآ  زا  « 1 ! » تسا مّنهج  شتآ  رد  نانآ  یگنادواج  يارب  یلالدتسا  هلمج  نیا  ایوگ  دننامیم . شتآ  رد  هنادواج 

ملع و ندش  لصاح  تّجح و  ندش  مامت  هنّیب و  ندمآ  اب  هک  دنراّفک  زا  هتسد  نآ  هکلب  دنتسین ، يداع  یلومعم و  نارفاک  اهنیا ، هک  دوشیم 
ناکرشم زا  يرفاک  ره  نیاربانب ، دندرک ؛ ینمـشد  تلادع  قح و  اب  هناهاگآ  دندومن و  تجاجل  تفلاخم و  مهزاب  مالـسا ، ّتیناّقح  هب  نیقی 

رد هک  نیا  زا  سپ  تسین . هیآ  نیا  لومـشم  دشاب ، هدومیپ  رفک  هار  لهج   439 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  رثا  رب  دـنچ  ره  باتک ، لها  و 
اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دینک هّجوت  دزادرپیم ، تاقولخم  نیرتهب  یفّرعم  هب  دعب  هیآ  رد  دـنکیم ، یفّرعم  ار  تاقولخم  نیرتدـب  قوف  هیآ 

نیرتهب يارب  دنتـسه ». ادخ  تاقولخم  نیرتهب  دنداد ، ماجنا  حـلاص  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  ِۀَّیرَْبلا ؛ ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا 
ناهج تمایق و  زور  ربمایپ و  ادـخ و  هب  ناـمیا  اـهنآ  لّوا  یگژیو  اُونَمآ -» َنیذَّلا  . » 1 تسا : هدش  نایب  یگژیو  تفـص و  هس  ادـخ  تاقولخم 
اُولِمَع َو  . » 2 دنتسه . جراخ  هیآ  نیا  هدودحم  زا  دناهدیزگ  مالـسا  زا  ریغ  ینید  هک  یناسک  مامت  ناکرـشم و  نیاربانب ، تسا ؛ گرم  زا  سپ 
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رهاظ ناشلامعا  رادرک و  رد  اهنآ  تاداقتعا  نامیا و  دنشابیم و  حلاص  لامعا  ياراد  هک  تسا  نیا  ۀّیربلا » ریخ   » مود یگژیو  ِتاِحلاَّصلا -»
ناناملـسم هار  رـس  زا  عناوم  نتـشادرب  هدـمآ ، تایاور  رد  هچنآ  قبط  نآ ، نیرتهداس  دراد ؛ یعیـسو  ياـنعم  « 1 « » حلاص لمع  . » تسا هدـش 

و ِقیرَّطلا » نَع  يذْألا  ُۀَطاما   » تسا حلاص  لمع  یعون  نیا  تشادرب ، ار  نآ  یـسک  دش و  هدید  مدرم  دـمآ  تفر و  هار  رد  یعنام  رگا  تسا ،
« ۀّیربلا ریخ   » ِمود تفـص  هک  نیا  هصالخ  «« 2  » ُهَّللا اَّلا  ِهلا  ْنا ال  ُةَداهَـش  اهالْعأ   » تسا مالـسا )  ) قح نیئآ  شریذپ  حـلاص  لمع  عون  نیرترب 
هک دنتـسه  یناسک  هّیربلا  ریخ  تسا . تیـشخ » ماـقم  « » ۀـّیربلا ریخ   » موس یگژیو  ُهَّبَر -» َیِـشَخ  ْنَِمل  َکـِلذ  . » 3 تسا . حلاص  لمع  نتـشاد 

« حلاص لمع   » و نامیا »  » رب هفاضا  يزیچ  تیـشخ »  » ایآ لاؤس : دنـشاب . هتفای  تسد  زین  تیـشخ »  » ماقم هب  حلاص ،» لمع   » و نامیا »  » رب هوالع 
ساسحا يانعم   440 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هب  ًارهاـظ  تسا و  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  زا  رتنوزف  يزیچ  تیـشخ  يرآ ، خـساپ : تسا ؟

تیبرت عون  اـی  تداـع  رثا  رب  هکلب  تسین ، ّتیلوئـسم  ساـسحا  زا  یـشان  یلو  دراد ، دوجو  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  یهاـگ  تسا . ّتیلوئـسم 
رد یصخش  نینچ  تسا ! هتفای  تسد  هلحرم  ود  نیا  هب  تیلوئـسم  ّسح  ساسا  رب  یهاگ  یلو  تسا ، هدرک  بسک  ار  نآ  طیحم ، هداوناخ و 

ياراد ۀـّیربلا » ریخ   » هک نیا  هجیتن  دـنکیم . لـمع  نآ  قبط  رب  دراد و  ّتیلوئـسم  ساـسحا  نوگاـنوگ  ثداوح  فلتخم و  صاخـشا  لـباقم 
هب نانآ ، یگژیو  تافـص و  نییبت  و  ۀـّیربلا » ریخ   » یفّرعم زا  سپ  دنتـسه . ّتیلوئـسم » ساسحا   » و حـلاص » لمع   » و نامیا »  » هناگهس تافص 

، ترخآ يارـس  رد  ۀـّیربلا » ریخ   » شاداپ ُراهنألا -» اَِهتَْحت  ْنِم  يرَْجت  ٍنْدَـع  ُتاَّنَج  ِمِّهبَر  َدـْنِع  ْمُهُؤاَزَج  : » دزادرپیم نانآ  شاداپ  رجا و  ناـیب 
يّدام و ياهـشاداپ  بلاـط  شمـسج  هک  تسا ، حور  مسج و  زا  یبیکرت  دوخ  ناـسنا  نوچ  تسا ، يونعم  شاداـپ  مه  يّداـم و  شاداـپ  مه 
يراج و شناتخرد  ریز  زا  بآ  « 1  » هراومه هک  تسا  تشهب  زا  ییاهغاب  نانآ ، يّدام  شاداپ  اّما  تسا . يونعم  ياهـشاداپ  قاتـشم  شحور 

يزور دـنچ  زا  ره  دوشیم و  نیمأت  جراخ  زا  نآ  بآ  هک  یغاـب  . 1 تسا : مقر  ود  اـهغاب  ددرگیمن . عطق  نآ  بآ  هاگچـیه  تسا و  ناور 
بآ ياهرهن  هراومه  دراد و  بآ  دوخ  زا  هک  ییاـهغاب  . 2 تسین . يراج  شناتخرد  ریز  رد  بآ  هشیمه  یلو  دوشیم ، يراـیبآ  تبون  قبط 

. تسین شناتخرد  ندیکـشخ  میب  دراد و  یّـصاخ  تمظع  هوکـش و  توارط و  یغاـب  نینچ  کـش  نودـب  تسا . ناور  نآ  ناـتخرد  ریز  رد 
راّفک هک  هنوگنامه  ًاَدبَأ -» اهیف  َنیِدلاخ  . » تسا زبسرس  مّرخ و  هراومه  تسا و  مود  عون  زا  هفیرـش ، هیآ  رد  هدش  فیـصوت  یتشهب  ياهغاب 

رد نادواج  دـناهتفریذپن ، ار  قح  نیئآ  جاجل  دانع و  رـس   441 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  زا  هناـهاگآ و  هک  ناکرـشم ، باـتک و  لـها  زا 
هلمج نیا  ُْهنَع -» اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  . » دنتسه تشهب  رد  نادواج  زین  حلاص  لمع  ّتیلوئـسم و  ساسحا  ياراد  نانمؤم  دنتـسه ، مّنهج 

یضار دونشخ و  اهنآ  هک  دهدیم  تمعن  اهنآ  هب  ردق  نآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نانآ  يونعم  شاداپ  دراد ؛ نانمؤم  يونعم  شاداپ  هب  هراشا 
رتالاب ایآ  یماقم ! هچ  هک  هو  تسا . دونـشخ  اهنآ  زا  زین  وا  هک  تسا  دایز  يردقب  اهنآ  دروم  رد  دنوادخ  فطل  رگید ، يوس  زا  دـنوشیم و 
يارـس رد  نانآ  تبوقع  تازاجم و  و  ۀـّیربلا » ّرـش   » ياهیگژیو مه  قوف ، هناـگهس  تاـیآ  رد  هک ، نیا  هجیتن  دوشیم ! تفاـی  یتمعن  نیا ، زا 

. دش رکذ  ترخآ  ناهج  رد  اهنآ  شاداپ  رجا و  و  ۀّیربلا » ریخ   » ياهیگژیو تافص و  مهو  دش ، نایب  ترخآ 

تایاور رد  هّیربلا  ریخ 

لمعلا حـلاص  نانمؤم  مامت  لـماش  هّیربلا » ریخ   » اـیآ رگید ، ریبعت  هب  صاـخ ؟ اـی  تسا ، ماـع  هفیرـش  هیآ  اـیآ  لاؤس : تاـیاور  رد  هّیربلا  ریخ 
نیموصعم زا  قوف  تایآ  لوزن  نأش  رد  هک  یتایاور  رد  دـیاب  ار  شـسرپ  نیا  باوج  خـساپ : دریگیم ؟ رب  رد  ار  یّـصاخ  هورگ  ای  دوشیم ،

، دراد دوجو  ّتنس  لها  هعیش و  ياهباتک  رد  هک  یناوارف  تایاور  قبط  دینک : هّجوت  تایاور  نیا  هب  درک ؛ وجتسج  هدش  رداص  مالسلا  مهیلع 
: هلمج زا  تسا ، هدمآ  یفلتخم  بتک  رد  تایاور  نیا  تسا . هدرک  یفّرعم  هّیربلا  ریخ  ار  شنایعیش  یلع و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.3 442 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  « 2  » یمثیه رجح  نبا  فیلأت  ۀقرحملا » قعاوّصلا  . » 2 « 1  » یناکسح مکاح  هتشون  لیزنّتلا » دهاوش  . » 1

تافیلأت زا  یناـعملا » حور  . » 6 « 3 « » يربط ریـسفت  . » 5 « 2  » یجنلبـش دّـمحم  راثآ  زا  راـصبالا » رون  . » 4 « 1  » یطویـس هتـشون  روثنملا » ّرّدلا  »
لیذ رد  تیاور  تسیب  زا  شیب  لیزنّتلا  دـهاوش  رد  اهنت  « 6  » یناکوش هماّلع  هتـشون  ریدغلا » حتف  . » 8 « 5 « » یمزراوخ بقانم  . » 7 « 4  » یسولآ
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هللا دـبع  نب  رباج  فلا - دـینک : هجوت  تاـیاور  نیا  هب  میاهدرک . باـختنا  ار  تاـیاور  نآ  زا  هنومن  هس  هک  تسا ، هدـش  لـقن  هیربلا  ریخ  هیآ 
هناخ رانک  ناناملسم  زا  ياّهدع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  دنکیم : لقن  نینچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فورعم  یباحـص  يراصنا ،
هیلع یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  هک  یماگنه  دش ؛ نایامن  رود  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ناهگان  میدوب ، هتسشن  همّظعم ، هبعک  ادخ ،

ُمُه ُهَتَعیِـش  َو  اذـه  َّنِإ  ِۀَْـیُنْبلا ! ِهِذـه  ِّبَر  َو  َلاقَف  ِۀَـبْعَْکلا ، َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  یخَأ ، ْمُکاتَأ  ْدَـق  دومرف : درک و  باحـصا  هب  یهاـگن  داـتفا ، مالـسلا 
ْمُکاْضقَأ َو  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  مُکافوَأ  َو  ِهَّللا  رمأب  ْمُکُمَْوقا  َو  ِهَّللاب ، ًانامیا  ْمُُکلَّوَأ  ُّهنِإ  ِهَّللا  َو  اـمَأ  َلاـقَف : ِهِهْجَِوب ، اـْنیَلَع  َلَْـبقَأ  َّمث  ِۀَـمایْقلا ، َمْوَی  َنوِزئاـفلا 

َناکَف ِۀَّیِرَبلا » ُْریَخ  اُونَمآ ...  َنیذَّلا  َّنِإ  : » ُهَّللا َلَْزنَأَف  ُِرباج  َلاق  ًۀَّیِزَم . هَّللا  َْدنِع  ْمُکُمَظْعَأ  َو  ِۀَّیعَّرلا  یف  ْمُُکلَدْعَأ  َو  ِۀَّیِوَّسلِاب  ْمُکُمَْـسقَأ  َو  ِهَّللا  ِمْکُِحب 
امش يوس  هب  یلع  مردارب  « 1  » ِهَّللا لوُسَر  َدَْعب  ِۀَّیِرَْبلا   443 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ُْریَخ  ْمُکاتَأ  ْدَق  ٍدّمَُحم : ُباحْـصَأ  َلاق  َلَْبقَأ  اذِإ  ٌِّیلَع 
اریز دنتسه ؛ ناراگتسر  زا  تمایق  زور  رد  شنایعیـش  یلع و  اهنت  هک  هبعک  يادخ  هب  مسق  دومرف : درک و  هبعک  يوس  هب  ور  سپـس  دیآیم ،
همه زا  یهلا  دهع  هب  شیافو  تسا ، امـش  همه  زا  شیب  ادـخ  نامرف  هب  وا  مایق  و  دروآ ، نامیا  ادـخ  هب  امـش  همه  زا  لبق  وا  دـنگوس  ادـخ  هب 

و رتنوزف ، همه  زا  ّتیعر  هرابرد  شتلادـع  رتدایز ، همه  زا  لاـملا ) تیب   ) میـسقت رد  شتاواـسم  و  رتنوزفا ، هَّللا  مکح  هب  شتواـضق  و  رتشیب ،
، قوف هیآ  لوزن  زا  سپ  و  دـش ، لزان  هّیربلا  ریخ  هفیرـش  هیآ  هک  دوب  اجنیا  رد  دـیوگیم : رباـج  تسا . رتـالاب  همه  زا  دـنوادخ  دزن  شماـقم 

هدافتسا هدمآ  تیاور  لیذ  رد  هک  ياهلمج  زا  دمآ . هَّللا  لوسر  زا  سپ  ادخ  قولخم  نیرتهب  دنتفگیم : دندیدیم ، ار  یلع  ناناملسم  هاگره 
نب رباج  ساّبع و  نبا  هب  یـصاصتخا  نآ  لقن  نیاربانب ، تسا ؛ هدوب  روهـشم  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  همه  نیب  رد  قوف  تیاور  هک  دوشیم 

هب ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش ، لزان  هّیربلا  ریخ  هیآ  هک  ماگنه  دیوگیم : يرگید  تیاور  رد  رباج  ب - درادـن ! هزرب  وبا  هللا و  دـبع 
زور رد  دـشابیم . وت  نایعیـش  وت و  هّیربـلا  ریخ  زا  روظنم  َْنیِّیِـضْرَم  َنیِـضاَر  َُکتَعیِـش  َو  َّیَلَع  ُدَِرت  َُکتَعیِـش ، َو  َْتنَأ  ْمُه  دوـمرف : درک و  یلع 
وبا ج - « 2 . » دیتسه دونشخ  دنوادخ  زا  امش  مه  تسا و  یضار  امش  زا  ادخ  مه  هک  یلاح  رد  دیوشیم ، دراو  نم  رب  تنایعیـش  وت و  تمایق 

َو ِّیلَع ، ای  َُکتَعیِـش  َو  َْتنَأ  ْمُه  دومرف : یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـش ، لزان  هّیربلا  ریخ  هیآ  هک  یماگنه  دـیوگیم : یملـسا  هزرب 
رثوک ضوح  رانک  رد  تمایق  زور  رد  وت  نم و  هاگهدعو  دنتسه و  وت  نایعیش  وت و  هّیربلا  ریخ  یلع ! يا  « 3  » ُضْوَْحلا َکنَیب  َو  یْنَیب  ام  ُداعیم 

نیا قبط  دـنکیم . لقن  هشیاع  زا  هّیربلا  ریخ  هفیرـش  هیآ  حرـش  رد  یبلاج  تیاور  رکاسع  نبا  444 د - ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  تسا .
ار لمج  گنج  شتآ  یلع  هیلع  هکلب  تشادـن ، یلع  اب  یبوخ  هطبار  هک  نیا  اـب   ) هشیاـع دیـسرپ ، یلع  هراـبرد  هشیاـع  زا  یـصخش  تیاور ،
، هک نیا  هجیتن  «« 1 ! » تسا رفاک  وا  دشاب ، هتـشاد  هنیـس  رد  ار  یلع  ضغب  سک  ره  تسا ، دـنوادخ  قلخ  نیرترب  یلع  : » تفگ دوب ) هتخورفا 

حور رد  یـسولآ  لاؤس : تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  هّیربلا  ریخ  زا  روظنم  هدـش ، دراو  هّیربلا  ریخ  هیآ  لیذ  رد  هک  یناوارف  رایـسب  تایاور  قبط 
مالـسا ربمایپ  زا  وا  ایآ  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هّیربلا » ریخ   » زا روظنم  رگا  تسا : هدرک  حرطم  لکـش  نیدـب  یلاؤس  یناعملا 
رتـالاب اـهناسنا  همه  زا  نآ  قادـصم  هک  تسا  نیا  شموهفم  تسا و  قلطم  هیآ  رد  هّیربـلا  ریخ  نوچ  تسا ؟ رتـالاب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

« هّیربلا ریخ   » طیارش زا  یکی  تشذگ  هک  هنوگنامه  اریز  ددرگیم ؛ نشور  شـسرپ  نیا  خساپ  دوش ، ّتقد  هیآ  دوخ  رد  رگا  باوج : تسا ؟
روطچ دوشیم و  هّیربلا  ریخ  ربمایپ ، ادـخ و  هب  داقتعا  هیحاـن  زا  یلع  نیارباـنب  مالـسا ، ماـکحا  ریاـس  لوسر و  ادـخ و  هب  ناـمیا  دوب ؛ ناـمیا 

؟! دـشاب رتالاب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  زا  یّتح  هاگنآ  دوش ، هّیربلا  ریخ  ربمایپ  تلاـسر  هب  داـقتعا  هیحاـن  زا  وا  هک  دراد  ناـکما 
ریخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  یلع  هک  تسا  هدمآ  دش ، لقن  هّماع  عبانم  زا  هک  يراصنا ، هللا  دبع  نب  رباج  تیاور  رد  تهج  نیدب 

ضرف رب  دراد ؟ دوجو  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تیالو  تماما و  تفالخ و  هلأسم  هفیرـش و  هیآ  نیب  یطابترا  هچ  رگید : لاؤس  تسا . هّیربلا 
؟ درک لالدتسا  هیآ  نیا  هب  تماما  يارب  تسا  نکمم  هنوگچ  اّما  تسا ؛ ۀّیربلا » ریخ  ، » تایاور قبط  مالسلا  هیلع  یلع  دنریذپب  ّتنس  لها  هک 

هفیلخ هک  تسا  دقتعم  هعیش  تسا . فالتخا  ّتنس  لها  هعیـش و  نیب  رد  ربمایپ  هفیلخ  نیـشناج  ربمایپ و  هفیلخ  نییعت  شور  دروم  رد  خساپ :
یباصتنا هعیـش  رظن  قبط  هفیلخ  نییعت  سپ  «، 2  » دوش بصن  نییعت و  دـنوادخ  يوس  زا  دـیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هفیلخ  نیـشناج  و 

رما نیا  تسا و  یباختنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هفیلخ  نییعت  هک  دـندقتعم  ّتنـس  لـها  یلو   445 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  تسا .
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نیا هّتبلا  دوشیم . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیشناج  يو  دنداد ، يأر  هفیلخ  ناونعب  سک  ره  هب  مدرم  دریذپ ، تروص  مدرم  يوس  زا  دیاب 
! دراد تفالخ  یگتسیاش  مالـسلا  هیلع  یلع  اهنت  یباصتنا ، هچ  دشاب و  یباختنا  تفالخ  هلأسم  هچ  نوچ  درادن ، يریثأت  هیآ  نیا  رد  فالتخا 
، تسا ملاع  تاـقولخم  نیرتهب  هّیربلا و  ریخ  هک  مالـسلا ، هیلع  یلع  دوجو  اـب  تسا ، دـقتعم  هعیـش  هک  هنوگناـمه  دـشاب ، یباـصتنا  رگا  اریز 

ایآ دشاب ، یباختنا  مه  رگا  و  دوب ! دهاوخن  ياهنامیکح  بصن  دنک ، نینچ  رگا  نوچ  دنکیمن ؛ باصتنا  ار  يرگید  صخش  میکح  دنوادخ 
هب تبـسن  مدرم  تخانـش  مدـع  رذـع  هک  تسا  نشور  و  دـنوش ؟ باختنا  يرگید  صاخـشا  ای  صخـش  تسا  زیاج  مدرم ، ِنیرتهب  دوجو  اـب 

نیب رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یترهـش  هب  هّجوت  اب  تشذگ و  حورـشم  روطب  نآ  زا  یتمـسق  هک  یناوارف  تایاور  دوجو  اب  تاقولخم ، نیرتهب 
. دش نشور  تفالخ  تیالو و  هلأسم  اب  هفیرش  هیآ  طابترا  قوف  حیضوت  اب  تسین ! یلوبق  لباق  رذع  هتشاد ، ۀّیربلا » ریخ   » ناونع هب  ناناملـسم 

نیرتهب خساپ : دنتسه ؟ نیرتهب  همه  شنایعیش  مالـسلا و  هیلع  یلع  روطچ  نیاربانب ، رفن ؛ دنچ  هن  تسا ، رفن  کی  نیرتهب  ًالومعم  موس : لاؤس 
موس هورگ  و  رت ، نیئاپ  لحارم  رد  رگید  یناـسک  و  دـشاب ، اـهنیرتهب  مره  سأر  رد  یـصخش  تسا  نکمم  دراد ، بتارم  هلـسلس  ندوب  قلخ 

هتـشذگ ثحابم  مامت  هجیتن  دنراد . رارق  يدعب  لحارم  رد  شنایعیـش  اهنیرتهب و  مره  سأر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نیاربانب ، اهنآ . زا  رت  نیئاپ 
. دنتسه شنایعیش  یلع و  دشابیم ) تیلوئسم  ساسحا  حلاص و  لمع  نامیا ، هناگهس  ياهیگژیو  ياراد  هک   ) هّیربلا ریخ  هک : دش  نیا 

هّیربلا ریخ  هیآ  ياهمایپ 

هراشا

: هلمج زا  دراد ، یفلتخم  ياهمایپ  هدش  دراو  نآ  لیذ  رد  هک  یتایاور  هّیربلا و  ریخ  هیآ  هّیربلا  ریخ  هیآ  ياهمایپ 

مالسا یشزرا  ماظن  . 1

ص: نآرق ، رد  تیالو  تایآ  رتهداس ، ترابع  هب  تسا ؛ بتکم  نآ  ياهـشزرا  ورگ  رد  یبتکم  بهذم و  نید و  ره  مالـسا  یـشزرا  ماظن  . 1
رد ییاهلاثم  هب  دوشیم ؛ بوسحم  بتکم  نآ  یـشزرا  ماظن  یلـصا ، روحم  نآ  هک  دـخرچیم  يروحم  کـی  رب  یبهذـم  بتکم و  ره   446

، هدـمآ نوعرف  دوخ  ناـبز  زا  فرخز ، هروس  هیآ 51  رد  هچنآ  قبط  ینوعرف ، یتوغاط  هعماـج  یـشزرا  ماـظن  فلا - دـینک : هّجوت  هنیمز  نیا 
نوعرف َنُورِْـصُبت ؛ الَف  َأ  یتَْحت  ْنِم  يرَْجت  ُراْهنْالا  ِهِذه  َو  َرْـصِم  ُْکُلم  ِیل  َْسَیل  َأ  ِمْوَق  ای  َلاق  هِمْوَق  یف  ُنْوَعِْرف  يدان  َو  : » تسا هدش  نایب  نینچ 

ایآ درادـن ؟ نایرج  نم  نامرف  تحت  اهرهن  نیا  و  تسین ؟ نم  نآ  زا  رـصم  تموکح  ایآ  نم ! موق  يا  : » تفگ داد و  ادـن  دوخ  موق  ناـیم  رد 
نیا يروتاتکید ؛ يدادبتـسا و  یتموکح  مه  نآ  تسا ، رـصم  تموکح  نتـشاد  رایتخا  رد  رـصم و  رب  ّطلـست  هب  نوعرف  راختفا  دـینیبیمن »؟

نیرتراکتیانج و دـنچ  ره  دنتـسه ؛ نایاورنامرف  ماّکح و  بوخ ، ياهناسنا  ناینوعرف  نوعرف و  رظن  زا  نیاربانب ، تسا ؛ نوعرف  یـشزرا  ماـظن 
تافص نیرتهب  هب  ّقلختم  یقالخا ، رظن  زا  دنچ  ره  دنشاب ، هطلـس  تردق و  دقاف  هک  دنتـسه  یناسک  دب ، ياهناسنا  و  دنـشاب ! دارفا  نیرتملاظ 

ُهَعَم َءاج  َْوأ  ٍبَهَذ  ْنِم  ٌةَرِوْسا  ِْهیَلَع  َیِْقلا  ْوَلَف ال  : » دیوگیم مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تّوبن  هب  ضارتعا  رد  نوعرف  تهج  نیدـب  دنـشاب !
وا شوداشود  ناگتـشرف  ارچ  هک  نیا  اـی  هدـشن ، هداد  وا  هب  ـالط  ياهدنبتـسد  ارچ  دـیوگیم ) تسار  یـسوم  رگا  ( ؛» 1  » َنِینِرَتْقُم ُۀَِـکئالَْملا 

تموکح تردـق و  تورث و  ياراد  نوعرف  یـشزرا  ماظن  قبط  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نوچ  ینعی  دـننک »!؟) دـییأت  ار  شراتفگ  ات   ) دـناهدماین
یـشزرا ماظن  ب - تسا . تنیز  تورث و  تردق و  ینوعرف ، هعماج  یـشزرا  ماظن  هک ، نیا  هجیتن  دشاب ! ادـخ  ربمایپ  دـناوتیمن  سپ  تسین ،

ُرَثْکَأ ُنَْحن  اُولاـق  َو  : » میناوخیم أبـس  هروس  هفیرـش 35  هیآ  رد  تسا . تورث  لاـم و  نادـنزرف و  ینوزف  رگید ، بتاـکم  عماوج و  زا  یـضعب 
زگره ام  و  تسام ؛)! هب  ادـخ  هقالع  هناشن  نیا  و   ) تسا رتشیب  همه ) زا   ) ام دـالوا  لاوما و  دـنتفگ : و  َنیبَّذَـعُِمب ؛ ُنَْحن  اـم  َو  ًادـالْوَأ  َو  اـًلاْومَأ 

447 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  هدیقع  نیا  قبط  تسا ، رتیوق  داصتقا  رتشیب و  یناسنا  يورین  نانیا ، یـشزرا  ماظن  دش »! میهاوخن  تازاجم 
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نامز رد  تهج  نیدـب  دـشاب ، رـسپ  دـنزرف  رگا  ًاصوصخم  دنـشاب ، يرتیوق  یلام  هینب  رتشیب و  ینادـنزرف  ياراد  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـبوخ 
دوخ ناردـپ  هب  تراغ  لتق و  رد  دنتـسناوتیم  اهنآ  اریز  دنتـسنادیم ؛ تخبـشوخ  ار  دوب  يرتشیب  نارـسپ  ياراد  هک  ياهداوناـخ  ّتیلهاـج ،
روما زا  کی  چیه  مالسا  رظن  زا  اّما  دشابیم . رتیوق  داصتقا  رتنوزفا و  یناسنا  يورین  هورگ ، نیا  یـشزرا  ماظن  هک  نیا  هصالخ  دننک ! کمک 

ّدر رد  دیجم  نارق  تسا . بولطم  ینید ، سّدقم  فادها  هب  ندیـسر  يارب  يرازبا  ناونع  هب  دنچ  ره  دوشیمن ، بوسحم  یـشزرا  ماظن  قوف 
ُءازَج ْمَُهل  َِکئلواَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  ْنَم  ّالِإ  یْفلُز  انَْدنِع  ْمُُکبِّرَُقت  یتَّلِاب  ْمُکُدالْوأ  َو ال  ْمُُکلاْومَأ  ام  َو  دیامرفیم : ریخا  هورگ  یـشزرا  ماظن 

دنروایب نامیا  هک  یناسک  زج  دزاسیمن ، بّرقم  ام  دزن  ار  امش  زگره  ناتنادنزرف  لاوما و  « 1  » َنُونِمآ ِتافُرُْغلا  یف  ْمُه  َو  اُولِمَع  اِمب  ِفْعِّضلا 
رد یتشهب )  ) ياههفرغ رد  اهنآ  و  دناهداد ؛ ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  ربارب  رد  فعاضم  شاداپ  نانآ  يارب  هک  دـنهد  ماجنا  یحلاص  لمع  و 

یـشزرا ماظن  دـنزیم ، رود  يداصتقا  یناسنا و  يورین  روحم  رب  هک  یـشزرا  ماـظن  ّدر  نمـض  هفیرـش  هیآ  نیا  دوب ! دـنهاوخ  ّتینما  تیاـهن 
روما نیا  هک  ارچ  دهدیم ؛ لیکـشت  ار  مالـسا  یـشزرا  ماظن  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  حـلاص » لمع   » و نامیا » « ؛ دـنکیم یفّرعم  ار  مالـسا 
ناونع هب  اوقت  تارجح ، هروس  هیآ 13  رد  دشاب ! هک  یهار  ره  زا  دنزرف  لام و  هن  دنکیم ؛ کیدزن  دنوادخ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ییاهزیچ 

ْنِم ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  دـیامرفیم : هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  تسا . هدـش  یفّرعم  مالـسا  یـشزرا  ماظن  ياهروحم  زا  رگید  یکی 
يا  448 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  ٌریبَخ  ٌمیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکاـْقتَأ  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراـعَِتل  َلـِئابَق  َو  ًابوُعُـش  ْمُکاـْنلَعَج  َو  یْثنا  َو  ٍرَکَذ 

( تسین زایتما  كالم  اهنیا  ( ؛ دیـسانشب ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  اههلیبق  اههریت و  ار  امـش  میدـیرفآ و  نز  مدرم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم !
ضوع هعماج  یـشزرا  ماظن  مالـسا  ندمآ  اب  هک  یماگنه  تسا ! هاگآ  اناد و  دنوادخ  تسامـش ؛ نیرتاوقتاب  دنوادخ  دزن  امـش  نیرتیمارگ 

و اهلهج » وبا   » ياج هب  یمالسا  هعماج  داد و  خر  فرگش  یلّوحت  تفرگ ، ار  ّتیلهاج  ياهـشزرا  ياج  اوقت ، حلاص و  لمع  نامیا و  دش و 
ار مالـسا  یـشزرا  ماـظن  زین  ۀـّیربلا » ریخ   » هیآ درک ! هضرع  مدرم  هب  ار  اـهمثیم »  » و اهناملـس »  » و اـهرذ » وبا  «، » اهنایفـس وبا   » و اـهبهل » وـبأ  »
رد هنافّـسأتم  دـیامنیم . یفّرعم  سایقم  نیمه  رب  مه  ار  تاقولخم  نیرتهب  دـنکیم و  نایب  ّتیلوئـسم » ساسحا   » و حـلاص » لمع   » و نامیا » »

یفّرعم ناهج  نابوخ  دنـشاب  هتـشاد  يرتشیب  ياههریل  اهرالد و  هک  یناـسک  و  تسا ؛ مکاـح  ّتیلهاـج  یـشزرا  ماـظن  ناـمه  زورما ، ياـیند 
چیه اّما  دنوشیم ! هدرمش  نیرتهب  دنتـسه ، رادروخرب  يرتالاب  یماظن  ناوت  زا  ای  و  دنتـسه ، يرتمهم  يداصتقا  تردق  هک  اهنآ  ای  دنوشیم !

. دوشیمن بوسحم  شزرا  ًاّلقتسم  مالسا  رظن  زا  اهنیا  مادک 

هعیش شیادیپ  خیرات  . 2

دوجو هب  نآ ، زا  سپ  ای  نایوفـص ، نامز  زا  هعیـش  هک  دننکیم ، ءاقلا  هنوگنیا  ًادّـمعت  ای  دـناهدرک ، رّوصت  یخرب  هعیـش  شیادـیپ  خـیرات  . 2
، هلمج زا  دوشیم ؛ نشور  رّوصت  نیا  نالطب  یمالـسا ، تایاور  راثآ و  رد  هاتوک  ياهعلاطم  اب  یلو  درادن ! ینادـنچ  یخیرات  هقباس  هدـمآ و 

يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  طّسوت  راب  نیلّوا  يارب  هعیـش »  » بقل هک  میدـناوخ  هّیربلا ، ریخ  هیآ  لیذ  رد  هدـش  دراو  تایاور  رد 
زا نآ  هقباس  تسا و  مالـسا  شادیپ  خیرات  نیرق  هعیـش ، شیادیپ  خیرات  نیاربانب ، دش ؛ هدرب  راک  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ناوریپ 

تاماّهتا و نینچ  دانع ، يور  زا  هتـسناد و  ای  هتـسنادن ، هک  یناسک  بلطم ، نیا  هب  هّجوت  اـب  تسا . رتمّدـقم  رتشیب و  یمالـسا  بهاذـم  ماـمت 
َْکِلتَف يرْدَت  َْتنُک ال  نِإ  َو   449 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دنتسه : برع  رعاش  رعش  نیا  لومشم  دننکیم ، حرطم  ار  یساسایب  بلاطم 

هک  ) تسا یتبیـصم  دوخ  نیا  دنرادن ، یعالّطا  روکذم  ثیداحا  زا  قوف  نادنمـشناد  رگا  ینعی  ٌمَظْعَأ  ُۀَبیـصُملْاَف  يرْدـَت  َْتنُک  ْنِإ  َو  ٌۀَبیِـصُم 
نادـنچ و ود  تبیـصم  دـنوشیم ، رکنم  داـنع  يور  زا  دـنراد و  عـالّطا  رگا  و  دـشاب ) عـالّطایب  یتیاور  نینچ  دوجو  زا  يدنمـشناد  ناـسنا 

. ددرگن ام  ریگنماد  نآ  موش  راثآ  ات  نک ، ظفح  اجیب  ياهبّصعت  زا  ار  ام  ایادخ ! دوشیم . رتگرزب 

؟ هچ ینعی  هعیش  . 3
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نیرتهب ترضح ، نآ  هارمه  هب  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نایعیـش  دش ، رکذ  ثحب  نیا  رد  هک  یتایاور  لاؤس : هچ ؟ ینعی  هعیـش  . 3
ام ایآ  دوشیم ؟ هتفگ  یـصاخشا  هچ  هب  هعیـش  هک  مینادب  میهاوخیم  هعیـش ، يالاو  ماقم  نیا  هب  هّجوت  اب  درک ؛ یفّرعم  دنوادخ  ياههدیرفآ 

رارق هعلاطم  دروم  تهج  هس  زا  ار  هعیش »  » هملک دیاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  باوج : میتسه ؟ تایاور  نیا  لومشم  و  میشابیم ، هعیـش  ًاعقاو 
هک یتایاور  زا  یشخب  نایاپ ، رد  و  میزادرپب ، دیجم  نآرق  رد  نآ  لامعتسا  دراوم  هب  سپس  مینک ، یسررب  تغل  رد  ار  نآ  يانعم  ادتبا  میهد :

؛ تسا هدش  ریـسفت  هردـقلا » عم  راشتنالا   » هب تغل ، رد  هعیـش  هملک  تغل : رد  هعیـش  فلا - مییامن . رکذ  هتخادرپ ، یقیقح  نایعیـش  یفّرعم  هب 
، رـشتنم یهورگ  هب  تغل  رد  هعیـش  هک ، نیا  هجیتن  دوشیم . هتفگ  هعیـش  دوش  رـشتنم  فلتخم  طاقن  رد  تّوق  تردق و  اب  هک  يزیچ  هب  ینعی 

دروم رد  قوف  تاـیآ  زا  یکی  تسا . هتفر  راـکب  نآرق  ياـج  راـهچ  رد  هملک  نیا  نآرق : رد  هعیـش  ب - دوـشیم . قـالطا  دـنمورین  يوـق و 
زا و  ٍمیلَس ؛ ٍْبلَِقب  ُهَّبَر  َءاج  ْذِإ  َمیهاْربَال * ِهتَعیش  ْنِم  َّنِإ  َو  : » میناوخیم تاّفاص  هروس  تایآ 83 و 84  رد  تسا . مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

تایآ دـمآ ». شراگدرورپ  هاگـشیپ  هب  میلـس  بلق  اب  هک  ار  یماگنه  روآ ) رطاـخ  هب  ( ؛ دوب میهاربا  مالـسلا ) هیلع  حون  ترـضح   ) وا ناوریپ 
ترضح نآ  ینعی  تسا ، هدش  یفّرعم  مالسلا  هیلع  حون  ترـضح  هعیـش  ناونع  هب  میهاربا  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد   450 ص : نآرق ، رد  تیالو 

يور ار ، حون  ترـضح  ّطـخ  همادا  رد  میهاربا  ترـضح  تیقّفوم  یگنوگچ  مود  هیآ  دوب ؛ مالـسلا  هیلع  حوـن  ترـضح  ّطـخ  هدـنهد  همادا 
هروس هیآ 15  هتفر ، راک  هب  نآ  رد  هعیـش  هملک  هک  یتاـیآ  زا  رگید  یکی  تسا . هدرک  ناـیب  « 1  » میلـس یبلق  اب  راگدرورپ  هاگرد  هب  ندروآ 

ْنِم ٍۀَْلفَغ  ِنیح  یَلَع  َۀَنیدَْملا  َلَخَد  َو  میناوخیم : تسا ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ناتـساد  نوماریپ  هک  هیآ ، نیا  رد  دـشابیم ، صـصق 
یماگنه یـسوم )  ) وا ِهِّوُدَع ...  ْنِم  يِذَّلا  یَلَع  ِهتَعیـش  ْنِم  يِذَّلا  ُهَثاغَتْـساَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  اذه  َو  ِهتَعیِـش  ْنِم  اذه  ِنالِتَتْقَی  ِْنیَلُجَر  اهیف  َدَجَوَف  اِهلْهَأ 

ینب زا  و   ) وا ناوریپ  زا  یکی ، دنلوغـشم ؛ عازن  گـنج و  هب  هک  دـید  ار  درم  ود  ناـهگان  دـش ؛ رهـش  دراو  دـندوب  تـلفغ  رد  رهـش  لـها  هـک 
هیآ نیا  رد  هعیش  هملک  دومن ...  کمک  ياضاقت  يو  شنمشد ز  ربارب  رد  دوب  شناوریپ  زا  هک  نآ  شنانمشد ؛ زا  يرگید ، و  دوب ، لیئارسا )

تّوبن زا  لبق  ترـضح  نآ  هک  درک  هدافتـسا  ناوتب  ریبعت  نیا  زا  دیاش  تسا و  هدـش  قالطا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ناوریپ  رب  هفیرش 
زا یـضعب  دروم  رد  قوف  تاـیآ  رد  هعیـش  هملک  هک ، نیا  هجیتـن  دـندوب . مجـسنم  لّکـشتم و  قح ، هار  رد  هک  دوـب  هدرک  تیبرت  ار  یهورگ 
هـس هب  تسا ؛ هدـش  لامعتـسا  هدرتسگ  روطب  تایاور  رد  هعیـش »  » هملک تایاور : رد  هعیـش  ج - تسا . هتفر  راـک  هب  اـهنآ  ناوریپ  ناربماـیپ و 

زا یکی  هب  باـطخ  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  يزور  . 1 451 ص : نآرق ، رد  تیـالو  تاـیآ  مینکیم : تعاـنق  ثحب  نـیا  رد  نآ  هنوـمن 
ییاهیگژیو هچ  و   ) دنتـسه یناـسک  هچ  نم  نایعیـش  ینادیم  اـیآ  یتَعیـش ؛؟ ْنَم  ُفَْون  اـی  يرْدـَت  َأ  : » دومرف یلاـکب » فون   » ماـن هب  شناراـی 

هلمج زا  دومن ، دوخ  نایعیش  فاصوا  نایب  هب  عورـش  ترـضح  سپـس  دیئامرفب . امـش  مسق ! ادخ  هب  هن  هَّللا ؛ َو  ال  درک : ضرع  فون  دنراد )؟
هب زور ، رد  دنراد و  یّصاخ  ملاع  بش  لد  رد   ) دنتسه زور  نادرمریش  بش و  نابهار  نم  نایعیـش  1 ؛»  » راهَّنلِاب ٌدْسا  َو  ِْلیَّللِاب  ٌنابْهُر  : » دومرف

ُباحْـصَأ اُنتَعیَـش  امَّنِإ  : » دناهدش فیـصوت  هنوگ  نیا  نایعیـش  يرگید  تیاور  رد  . 2 دنتسه »). يوق  عاجـش و  رایـسب  مالـسا  زا  عافد  ماگنه 
ود رس و  رد  اهناسنا ) همه  دننام   ) مشچ ود  دنتسه ! مشچ  راهچ  ياراد  ام  نایعیـش  2 ؛»  » ِْبلَْقلا ِیف  ِنانیَع  َو  ِْسأَّرلا  ِیف  ِناْنیَع  ُِنیْعألا ؛ ِۀََعبْرْالا 

ياـهمدآ هن  دنتـسه ؛ مهف  زیچ  همه  ملاـع و  هدـیمهف ، نشور ، رادـیب ، عاجـش ، يوـق ، ياـهمدآ  نایعیـش  ینعی  دـنراد ». بلق  رد  رگید  مشچ 
مالسلا هیلع  ماما  دنتسه » دایز  یلیخ  امش  نایعیش  هَّلل  دمحلا  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  یـصخش  . 3 حولهداس . اپ و  تسدیب و 

؟ ِریقَْفلا یَلَع  ُّینَْغلا  ُفِطْعَی  ْلَه  دنهدیم ؟ ماجنا  ار  اهراک  نیا  ایآ  دنتسه ، ام  نایعیش  ییوگیم  هک  اهنیا  دومرف : درک و  وا  هب  ییانعمرپ  هاگن 
هب دارفا  نیا  نادـنمتورث  ایآ  « 3  » اذَـکَه ُلَعْفَی  ْنَم  ُۀَـعیِّشلا  ُۀَـعیِّشلا ، ِءالُؤه  َْسیل  َلاق : ال ، ُتُلق : َنْوَساوَتَی ؟ ِءیِـسُْملا و  ِنَع  ُنِسْحُْملا  ُزَواجَتَی  َو 

هعیـش ار  اهنآ  امـش  هک  يدارفا  نیا  ناراکوکین  ناگرزب و  ایآ  دننکیم ؟ یگدیـسر  اهنآ  هب  دـنراد و  یهّجوت  دوخ  نادنمتـسم  ءارقف و  لاح 
، دنهدیم رارق  تشذگ  وفع و  دروم  ار  اهنآ  دنشخبیم و  ار  ناراکاطخ  تاهابتشا  اهاطخ و  دیناوخیم ،  452 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ 

میـسقت رگیدمه  نیب  ار  شیوخ  ياهیتخبـشوخ  دنراد ؟ تاساوم  اهنیا  ایآ  دنهدیم )؟! رجز  دننکیم و  تازاجم  ربارب  نیدـنچ  ار  اهنآ  ای  )
ترـضح سپـس  داد . یفنم  خساپ  دـش و  هدنمرـش  دینـش  ار  اهیگژیو  نیا  یتقو  درم  نآ  دـنیامن ؟) تمـسق  مه  اب  ار  ناشیاهیداش   ) دـننکیم
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یناسنا زور ، ریـش  بش و  بهار  دـیاب  هعیـش  يرآ ، دـنک . لمع  متفگ  ار  هچنآ  هک  تسا  یـسک  هعیـش  دنتـسین ؛ هعیـش  يدارفا  نینچ  دومرف :
دوخ ياهیداش  رد  ار  نارگید  درذـگرد و  ناراکاطخ  ياطخ  زا  دـنک و  کمک  نادـنمزاین  ءارقف و  هب  دـشاب ، گنرز  هدـیمهف و  رایـشوه و 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  صوصخم  لئاضف  تایآ   453 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  دنک *** . میهس 

تمکح هیآ   15

هراشا

هیآ 269» هرقب ، هروس   » ِباْبلْالا اُولوا  اـّلا  ُرَّکَّذَـی  اـم  َو  ًاریثَک  ًاْریَخ  َِیتوا  ْدَـقَف  َۀَـمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  ُءاـشَی  ْنَم  َۀَـمْکِْحلا  ِیتُْؤی  تمکح  هیآ   15
اُولوا ّالا  ُرَّکَّذَـی  اـم  َو  ًاریثَک  ًاْریَخ  َِیتوا  ْدَـقَف  َۀَـمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  ُءاـشَی  ْنَم  َۀَـمْکِْحلا  ِیتُْؤی  تمکح  هیآ   455 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ 

هداد یناوارف  ریخ  دوش ، هداد  شناد  سک  ره  هب  و  دـهدیم ؛ دـنادب ) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب سک  ره  هب  ار  تمکح  شناد و  ادـخ )  ) ِباـْبلْالا
هیآ 269» هرقب ، هروس  . » دندرگیمن رّکذتم  و ) دننکیمن ، كرد  ار  قیاقح  نیا   ) نادنمدرخ زج  و  هدش ،

ثحب يامنرود 

رگا تهج ، نیدـب  تسا ؛ رتشیب  شناد  ملع و  هب  مدرم  قیوشت  جـیورت و  رد  یهلا  نایدا  مامت  زا  مالـسا  مهـس  کش  نودـب  ثحب  ياـمنرود 
ریخ  » هب شناد » تمکح و   » زا هک  تسا  یتایآ  هلمج  زا  ثحب  دروم  هیآ  میاهتفگن . فازگ  هب  نخـس  میماـنب ، شناد » ملع و   » نید ار  مالـسا 

نـشور هدنیآ  ياهثحب  رد  دشابیم ؟ مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لیاضف  هب  طوبرم  هفیرـش  هیآ  نیا  هنوگچ  هک  نیا  دـنکیم . ریبعت  ریثک »
. نیملاعلا ّبر  ای  نیمآ  دننکیم . كرد  ار  قیاقح  نیا  هک  دهد  رارق  ینادنمدرخ  هرمز  رد  ار  ام  هک  میهاوخیم  دنوادخ  زا  دش . دهاوخ 

ریسفت حرش و 

! ریثک يریخ  تمکح ،

رد تیالو  تایآ  دهدیم ». دـشاب  هتـسیاش  دـهاوخب و  هک  سک  ره  هب  ار  شناد  دـنوادخ  ُءاشَی ؛ ْنَم  َۀَـمْکِْحلا  ِیتُْؤی  ! » ریثک يریخ  تمکح ،
هب ندیسر  « ؛» نآرق قیاقح  زا  یهاگآ  « ؛» یتسه ناهج  رارسا  تخانـش  تفرعم و  : » لیبق زا  يدایز ، یناعم  تمکح »  » يارب  456 ص : نآرق ،
زا و  تسا . عمج  عیـسو  ینعم  کی  رد  اهنآ  همه  هک  تسا  هدش  رکذ  « 1 « » ادخ ییاسانـش  تفرعم و   » هرخالاب و  لمع » راتفگ و  رظن  زا  قح 

ناطیـش دهدیم و  تکرب  شزرمآ و  هدـعو  قافنإ  ربارب  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  زا  نخـس  هرقب ) هروس  هیآ 268   ) لبق هیآ  رد  هک  اـجنآ 
دناوتیم هک  تسا  تمکح »  » اهنت هک  دوشیم  تقیقح  نیا  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  دروآیم ، دوجو  هب  ناـسنا  لد  رد  ار  رقف  زا  سرت  هسوسو 

نیا ءاشی » نم   » هلمج زا  روظنم  ًانمـض  دشخب . تاجن  هدننکهارمگ  ياههسوسو  زا  دراذـگب و  قرف  یناطیـش »  » و یهلا »  » شـشک ود  نیا  نیب 
نآ ینعی  تسا . تمکح  اب  هتخیمآ  اج  همه  ادخ  هدارا  ّتیـشم و  هکلب  دوشیم ، هداد  نآ  نیا و  هب  تهج  نودب  شناد  تمکح و  هک  تسین 
ْنَم َو  . » دنکیم باریس  شخبیگدنز ، لالز  همشچرس  نیا  زا  دشاب  هتشاد  تقایل  هک  ار  سک  نآ  و  دشخبیم ، دنیبب  هتسیاش  سک  ره  هب  ار 

هدـماین نایم  هب  وا  زا  یمان  هلمج  نیا  رد  لاح  نیع  رد  تسا ، دـنوادخ  تمکح  هدنـشخب  هک  نیا  اب  ًاریثَک -» ًاْریَخ  َِیتوا  ْدَـقَف  َۀَـمْکِْحلا  َتُْؤی 
شناد هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ایوگ  ریبعت  نیا  تسا .» هدـش  هداد  یناوارف  ریخ  دوش ، هداد  تمکح  سک  ره  هب  : » دـیامرفیم اهنت  هکلب  تسا ،

: دـیامرفیم هلمج  نیا  رد  هک  نیا  هّجوت  لباق  تسین . نآ  یکین  رد  یتوافت  دـشاب ، هک  هیحان  ره  زا  اج و  ره  زا  تسا ؛ بوخ  ًاتاذ  تمکح  و 
شناد رد  اهنت  قلطم  تداعـس  ریخ و  اریز  قلطم ؛» ریخ   » هن تسا ، هدش  هداد  ناوارف » تکرب  ریخ و   » دوش هداد  تمکح  شناد و  سک  ره  هب 

مولع و يرادهاگن   » و يروآدای »  » ینعم هب  رّکذـت » «- » ِباْبلْالا ُولوُأ  ّالا  ُرَّکَّذَـی  ام  َو  . » تسا نآ  ّمهم  لماوع  زا  یکی  اهنت  شناد  هکلب  تسین ،
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زیچ ره  زغم  هک   457 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  اـجنآ  زا  تسا و  زغم »  » ینعم هب  ُبل »  » عمج باـبلا »  » تسا و حور  نورد  رد  اـهشناد »
قیاقح نیا  درخ  لقع و  نابحاص  اهنت  دیوگیم : هلمج  نیا  دوشیم . هتفگ  بل » « » درخ لقع و   » هب تسا ، نآ  تمسق  نیرتیساسا  نیرتهب و 

ولوا اّما  دـنلقع ، بحاص  ناگناوید ) نیناجم و  زج   ) دارفا همه  هچ  رگا  دـنوشیم . دـنمهرهب  نآ  زا  دـنروآیم و  دای  هب  دـننکیم و  ظـفح  ار 
، غورفرپ غارچ  نیا  وترپ  رد  دـنریگیم و  راک  هب  ار  دوخ  درخ  لقع و  هک  دنتـسه  یناسک  روظنم  هکلب  دوشیمن ، هتفگ  اهنآ  همه  هب  بابلالا 

. دنباییم ار  یگدنز  هار 

! تمکح بحاص  مالسلا  هیلع  یلع 

شبیصن یناوارف  ریخ  هدش ، هداد  تمکح  وا  هب  هک  یسک  ره  : » هک نیا  رب  دنکیم  تلالد  تمکح  هیآ  تمکح ! بحاص  مالـسلا  هیلع  یلع 
هعیش و زا  یفلتخم  تایاور  یلو  دوشیمن . هدافتسا  يزیچ  هفیرش  هیآ  زا  هدش ؟ هداد  تمکح  یسک  هچ  هب  هک  نیا  دروم  رد  اّما  تسا » هدش 

هّجوت روکذـم  تایاور  زا  یخرب  هب  دـنکیم . یفّرعم  یتمکح  نانچ  دـجاو  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نبا  ّیلع  هک  هدـش  لـقن  ّتنـس  لـها 
، دندرب نم  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مان  هک : دنکیم  لقن  مثیخ » نب  عیبر   » زا ّتنـس ، لها  فورعم  دنمـشناد  یناکـسح ،» مکاح  - » 1 دینک :

دناوتب مدرم  زا  یسک  مدیدن  «« 1  » ًاریثَک ًاْریَخ  َِیتوا  ْدَـقَف  َۀَـمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو   » ُلوُقَی یلاعَت  ُهَّللا  َو  ِهِمْکُح  یف  ِْهیَلَع  َنوُدِـجَی  ْمُهَرا  َْمل  متفگ :
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  دیوگیم : ساّبع  نبا  - 2 دنکیم .) لالدتسا  تمکح  هیآ  هب  سپـس   ) دریگب ترـضح  نآ  يرواد  مکح و  رب  يداریا 
یبا ِْنب  ِِّیلَع  یلا  ْرُْظنَْیلَف  هِعامتْجا  یف  َفُسُوی  یلا  َو  ِِهتَمْکِح  ِیف  ٍحُون  َیلا  َو  هِْملِح  یف  َمیهاْربا  یلا  َرُْظنَی  ْنا  َدارا  ْنَم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و 

رد مالـسلا  هیلع  حوـن  هب  و  شملح ، رد  مالـسلا  هـیلع  مـیهاربا  هـب  دـهاوخیم  هـک  یـسک   458 ص : نآرق ، رد  تیــالو  تاــیآ  « 2  » ٍِبلاط
لکـش هب  تیاور  نیمه  دـنک . هاـگن  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نبا  ّیلع  هب  درگنب ، شايرادمدرم  رد  مالـسلا  هـیلع  فـسوی  هـب  و  شتمکح ،

ام يوس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  میدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دزن  ام  دیوگیم : يو  تسا ، هدش  لقن  ءارمحلا » نبا   » زا يرگید 
یلا ْرُْظنَْیلَف  ِهتَّلُخ  یف  َمیهاْربا  َو  هِمْهَف  یف  ٍحُون  َو  هِْملِع  یف  َمَدآ  یلا  َرُْظنَی  ْنا  ُهَّرَـس  ْنَم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـمآ .

هب و  شمهف ، رد  مالـسلا  هیلع  حون  هب  و  دـنک ، هاـگن  شملع  رد  مالـسلا  هیلع  مدآ  هب  دوشیم  دونـشوخ  هک  یـسک  « 1  » ٍِبلاـط یبَأ  ِْنب  ِِّیلَع 
. دنک هاگن  تسا ) عمج  وا  رد  تافص  نیا  همه  هک   ) مالسلا امهیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هب  سپ  شایهّللالیلخ ، ماقم  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا 

مالسلا هیلع  یلع  هرابرد  مدوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دیوگیم : هک  میناوخیم  ساّبع  نبا  زا  يرگید  تیاور  رد  - 3
هد هب  تـمکح  شناد و  « 2  » ًادِحاو ًاءْزُج  ُساَّنلا  َیِطْعا  َو  َءازْجا  َۀَعِْـست  ٌّیلَع  َیِطْعاَف  َءازْجا ، َةَرْـشَع  ُۀَـمْکِْحلا  ِتَمُِّسق  دومرف : دـش ، لاؤس  وا  زا 

هیلع یلع  شناد  ملع و  ینعی   ) مدرم همه  هب  نآ  مسق  کی  اهنت )  ) هدش و هداد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  نآ  مسق  ُهن  تسا ، هدش  میـسقت  تمـسق 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  یمالـسا  تّما  رد  هک  دهدیم  ناشن  یبوخب  تاریبعت  نیا  تسا .)! نایناهج  مامت  شناد  ربارب  ُهن  مالـسلا 

تمکح ملع و  تماما ، نکر  نیرتمهم  هک  اجنآ  زا  دـسریمن و  مالـسلا  هیلع  یلع  ياـپ  هب  تمکح ، شناد و  ملع و  رد  یـسک  ملـس  هلآ و 
رد تیالو  تاـیآ  تسا . هدوب  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  زا  دـعب  تفـالخ  تماـما و  يارب  درف  نیرتقیـال  تسا ،

459 ص : نآرق ،

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  شناد  ملع و  هرتسگ 

هراشا

نآ ملع  روـن  عاعـش  و  عیـسو ، ردـق  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  موـلع  شناد و  هنماد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شناد  ملع و  هرتـسگ 
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یملع عجرم  ناونع  هب  ار  ترـضح  نآ  لمع  رد  هکلب  دننکیمن . راکنا  ار  نآ  شنافلاخم  یّتح  هک  تسا ، نشور  دـنلب و  ردـق  نآ  ترـضح 
. دندرکیم هعجارم  ترـضح  نآ  هب  یملع  ياهتسبنب  رد  خلت ، توکـس  ینالوط  نارود  هناگهس و  يافلخ  تفالخ  لوط  رد  دناهتفریذپ و 

: مینکیم تعانق  هنومن  دنچ  هئارا  هب  تسا ؛ ناوارف  هنیمز  نیا  رد  نخس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  یملع  تّیعجرم  . 1

نآ هک  دنکیم  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  صوصخم  مداخ  کلام ، نب  سنا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یملع  ّتیعجرم  . 1
هدننکلح هدـننکنییبت و  نم  زا  دـعب  وت  « 1  » يدـَْعب ِهیف  اوُفَلَتْخا  ام  یتَّمُِأل  ُنیبَت  َْتنا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  باـطخ  ترـضح 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مولع  نئازخ  نآرق و  زا  يرادـساپ  تیالو ، تماما و  ّمهم  فیاـظو  زا  یکی  دوب ! یهاوخ  نم  تّما  تاـفالتخا 
هفیظو نیا  ّتیّمها  دـیآیم . دـیدپ  یمالـسا  تّما  نایم  رد  هک  تسا  یتافالتخا  نییبت  نادنمـشناد و  ءاـملع و  هب  نآ  حیحـص  لاـقتنا  ملس و 

ربارب رد  اّما  دندش ، زوریپ  گرزب  ياهروشک  رب  گنج  ياهنادـیم  رد  هک  ینایاشگروشک  زا  رایـسب  هچ  مینادـب  هک  دوشیم  نشور  هاگنآ 
ناناملـسم رب  هک  نیا  اب  اهلوغم  هک  روط  نامه  دـنتخادرپ ! بولغم  للم  گنهرف  جـیورت  هب  دوخ  راچان  دـندروخ و  تسکـش  نانآ  گنهرف 

هیلع یلع  ماما  دنتشگ . مالسا  جّورم  هکلب  دندش ، ناملسم  دوخ  اهنت  هن  هک  دندش  بولغم  نانچنآ  مالـسا  نآرق و  ربارب  رد  اّما  دندش ، بلاغ 
هب ادتبا  ترضح  نآ  تخادرپ . مالسا ) گنهرف   ) مهم رما  نیا  هب  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ردقیلاع  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  مالـسلا 

تایآ ندناوخ  يارب  رگم  دوشن ، جراخ  هناخ  زا  دزادـنین و  شود  رب  ادِر  دـسیونن ، ار  نآرق  ات  دروخ  دـنگوس  تخادرپ و  نآرق  يروآعمج 
ربمایپ زا  نآرق  نطاب  رهاظ و  هباـشتم و  مکحم و  خوسنم ، خـسان و  زا  هک  ار  هچنآ  ساـسا  رب  سپـس  « 1 . » زامن  460 ص : نآرق ، رد  تیـالو 

ماـما مالـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  نوچ  یگرزب  نادرگاـش  تخادرپ و  نآ  ریـسفت  میلعت و  هب  دوب  هتخومآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
يداـقتعا تالاکـشا  یگنهرف و  تاـمجاهت  يوگخـساپ  اـت  درک ، تیبرت  اـهنآ  دـننام  دوعـسم و  نبا  ساـّبع و  نبا  مالـسلا و  هـیلع  نیـسح 

رگید یهقف و  لئاسم  يداقتعا و  لوصا  و  دنروآرب ، ار  نانادـقوقح  یقوقح  یهقف و  ياهزاین  و  دنـشاب ، هدـش  حـتف  ياهروشک  نادنمـشناد 
. دنهد میلعت  ناملسم  هزات  للم  هب  هجو  نیرتهب  هب  ار  مالسا  یگنهرف  لئاسم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ملع  رهش  هزاورد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  . 2

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  يذمرت  حیحص  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ملع  رهش  هزاورد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  . 2
دراو دـهاوخب  سک  ره  هک  تسا  مّلـسم  تسا . هناخ  نآ  رد  یلع  مشناد و  هناـخ  نم  « 2  » اُهباب ٌِّیلَع  َو  ِۀَـمْکِْحلا  ُراد  اَنا  دومرف : ملـس  هلآ و  و 

ْنِم َتُوُیبـْلا  اوـُْتا  َو  : » تسا هداد  روتـسد  زین  هرقب  هروـس  هیآ 189  رد  دـیجم  نآرق  هـک  هنوگناـمه  ددرگ ، دراو  رد  زا  دـیاب  دوـش  ياهناـخ 
مالسلا هیلع  یلع  زا  دیاب  دبای ، هار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  شناد  ملع و  نئازخ  هب  دهاوخیم  سک  ره  نیاربانب ، اِهباْوبا .»

. دبلطب وا  زا  ار  هنیجنگ  نیا  دیلک  و  دنک ، زاغآ 

ریسفت ملع  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  . 3

هک نانچ  تسا ، نیرّـسفم  ياوشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دوشیم  مولعم  ریـسافت ، هب  هعجارم  اب  ریـسفت  ملع  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  . 3
نبا و  « 1 .« » تسا هدش  تیاور   461 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  زا  رتشیب  همه  زا  افلخ  ناـیم  رد  : » دـسیونیم یطویس 

نآرق رد  تیالو  www.Ghaemiyeh.comتایآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 185زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


هب تبـسن  وت  ملع  دـش : هتفگ  وا  هب  هک  یماگنه  تسا . هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نادرگاش  زا  دراد  يریـسفت  ثیداحا  همه  نآ  هک  ساّبع 
ره مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يریـسفت  نادرگاش  « 2 ! » سونایقا ربارب  رد  یناراب  هرطق  تبـسن  دننام  تفگ : تسا ؟ رادقم  هچ  تیومع ، رـسپ  ملع 

. دندش يریسفت  بتکم  بحاص  هفوک  هنیدم و  هّکم و  رد  مادک 

وحن ملع  عضاو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  . 4

ار یلؤد  دوسألا  وبأ  جاجوعا ، فارحنا و  زا  نآرق  نابز  تنایص  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  وحن  ملع  عضاو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  . 4
يراذگبارعا ار  نآرق  وحن ، ملع  نیمه  زا  هدافتـسا  اب  دوسألا  وبأ  اهدـعب  دـنک و  عضو  ار  وحن  ملع  ترـضح  نآ  رظن  ریز  ات  تخاس  رومأم 

«3 . » درک

مالک ملع  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  . 5

مولع فرشا  هک  تاداقتعا ، مالک و  ملع  : » دسیونیم هغالبلا  جهن  حرـش  همّدقم  رد  دیدحلا  یبأ  نبا  مالک  ملع  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  . 5
ینعی یمالک ؛ ياـهبتکم  ناـیاوشیپ  : » دـسیونیم هّمغلا  فشک  رد  یلبرا  « 4 .« » تسا هدـش  سابتقا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مـالک  زا  تسا ،

«5 .« » دننادیم ترضح  نآ  هب  بوسنم  ار  دوخ  همه  جراوخ ، هعیش و  هلزتعم ، هرعاشا ،

هقف ملع  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  . 6

زا ار  هقف  لبنح  دـمحا  دـنراد ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  ار  دوخ  هقف  هک  هّیماـما ، ياـهقف  زا  هتـشذگ  هقف  ملع  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  . 6
ماـما زا  ار  هقف  هفینح  وبا  کـلام و  و  هفینح ، وـبا  زا  ار  هقف  نسح  نب  دّـمحم  و  تخوـمآ . کـلام  نسح و  نب  دّـمحم  زا  یعفاـش  و  یعفاـش ،
تیالو تایآ  « 6 . » دوشیم یهتنم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  شّدج  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هقف  دناهتخومآ و  مالسلا  هیلع  قداص 

462 ص : نآرق ، رد 

( نطاب ملع   ) تقیقح ملع  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  . 7

همّدقم رد  تقیرط ، خیـش  هرهاق و  هاگـشناد  داتـسا  ینازاتفت ، یمینغ  ءافولا  وبأ  رتکد  نطاب ) ملع   ) تقیقح ملع  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  . 7
لها ياملع  هّلجا  زا  ینالیگ  یقوسد و  يودـب ، یعافر ، دـننام  تقیرط ؛ باحـصا  خـیاشم و  : » دـسیونیم هعیّـشلا » لـئاسو   » باـتک رب  دوخ 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  وا  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هب  اـهنآ  قیرط  زا  تیب و  لـها  هّمئا  هب  دوخ  تقیرط  دانـسا  رد  ّتنس ،

ملع رد  یتّیـصوصخ  افرع  دزن  نیا  و  « 1 « » اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  : » دندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اریز  دـننکیم . دانتـسا 
لها بتک  رثـکا  رد  « 2 . » تسین ّتیـصوصخ  نیا  دـجاو  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زجب  هک  تسا  نطاـب  ملع  هفـشاکم و  ملع  تقیقح ،
رجح مالتـسا  ماـگنه  هب  رَمُع  هنومن ، ناونع  هب  دراد ؛ دوـجو  ملع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ّتیـصوصخ  يارب  یناوارف  دـهاوش  ّتنس ،

، دیـسوبیم ار  وت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  مدوب  هدـیدن  رگا  يرادـن ، یناـیز  دوس و  یگنـس و  وـت  منادیم  : » تشاد راـهظا 
نیا رد  ار  « 3 « » رذ ملاع   » نامیپ دـنوادخ  ناـیز ، مه  دـناسریم و  دوس  مه  وا  : » دومرف رمع  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدیـسوبیمن »!
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: تفگ دینـشب  نیا  نوچ  رمع  دهدیم »! یهاوگ  دـندرک  دـهع  هب  يافو  هک  یناسک  دوس  هب  تمایق  رد  گنـس  نیا  داهن و  تعیدو  هب  گنس 
«« 4 ! » نسحلا ابأ  يا  دراذگن ، هدنز  یشابن  اجنآ  وت  هک  ینیمزرس  رد  ارم  ادخ  »

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیشناج  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  . 8

نیا هب  ار  یمارگ  ناگدـنناوخ  دوخ  هب  دوخ  هتـشذگ  ياهثحب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینیـشناج  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  . 8
ناتـسود و شنافلاخم ، ناقفاوم و   ) ناگمه فارتعا  هب  هک  یتّیـصخش  : » هک دهدیم   463 ص : نآرق ، رد  تیالو  تاـیآ  قوس  يریگهجیتن 

ینیشناج تفالخ و  یگتسیاش  يو  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  دعب  صخـش  نیرتلضاف  نیرتهاگآ و  نیرتملاع ، شنانمـشد )
( تفالخ یملع و  ّتیعجرم   ) بلطم ود  نیا  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تهج  نیدب  وا » ریغ  هن  دراد ؛ ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 

یتَفیلَخ َو  یْملِع  یعاو  َو  یِّیِصَو  َو  یخا  اذه  ِساَّنلا ! َرِشاعَم  تسا : هدومرف  هداهن و  مه  رانک  ریدغ  ياوتحمرپ  ءاّرغ و  هبطخ  زا  یتمسق  رد  ار 
رد رّکفت  لـّمأت و  تسا ! نم  نیـشناج  نـم و  موـلع  ماـمت  هدـنرادهگن  یـصو ، ردارب ، بلاـط ) یبأ  نـب  یلع   ) نـیا مدرم ! ياـههدوت  يا  « 1»

شیوخ زا  رتگرزب  هب  تبسن  یصخش  رگا  یخأ :» - » 1 دنکیم : نشور  تقیقح  نابلاط  يارب  ار  یناوارف  قیاقح  قوف  هناگراهچ  ياهیگژیو 
ریبعت زا  دـنک  شیوخ  زا  رتکچوک  هب  تبـسن  هفطاـع  زاربا  دـصق  هاـگره  و  دـنکیم ، ردـپ »  » هب ریبعت  وا  زا  دـشاب  هتـشاد  مارتـحا  زاربا  دـصق 

يردارب تّوخا و  اریز  دربیم ؛ راک  هب  ار  مردارب »  » هلمج دنادیم  شیوخ  زارطمه  ار  وا  هک  یصخش  هب  تبسن  و  دنکیم ، هدافتسا  مدنزرف » »
تسا و یگرزب  تقیقح  يواح  مردارب »  » هب ریبعت  نیاربانب ، تسا ؛ تاواسم  ساسا  رب  صخـش  ود  ناـیم  طاـبترا  نیرتکیدزن  ینعم  هب  يونعم 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  ّتیصخش  هب  کیدزن  وا  ّتیصخش  ای  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زارطمه  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  نآ 
-2 تسا . هدـمآ  مکـسفنا »...  انـسفنا و   » هلهابم هیآ  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  رگناـیب  یخأ »  » هلمج رگید ، ریبعت  هب  و  تسا ؛ ملـس  هلآ و  و 

یلص ربمایپ  ّیصو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نیاربانب ، دنتشاذگیمن ؛ ثرا  هب  شیوخ  زا  يزیچ  ناربمایپ  ّتنـس  لها  هدیقع  قبط  یّیـصو :» »
، مالسا گرزب  يوناب  زا  ریغ  يدنزرف  تافو  ماگنه  هب  مالسا  ربمایپ  هک  مینادیم  و  دوبن ، ترضح  نآ  لاوما  دروم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
رد ربمایپ  ّیصو  مالسلا  هیلع  یلع  نیاربانب ، دشاب ؛ ربمایپ  نادنزرف  ّیصو  مالـسلا  هیلع  یلع  ات  تشادن  مالـسلا ، اهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح 

ار یلع  ترـضح  شهار ، همادا  تّوبن و  ياهراک  لیمکت  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرآ ، دوب . نید  هب  طوبرم  لئاسم  دروم 
بلق رد  يزیچ  يرادـهگن  ینعم  هب  دـناهتفگ ، تغل  لـها  هـک  هنوـگنآ  یعـس ،»  » نزو رب  یعو » «: » یملع یعاو  - » 3 داد . رارق  دوخ  ّیـصو 

مالـسلا هیلع  یلع  نیاربانب ، دـهد . رارق  شیوخ  یگدـنز  هار  غارچ  ار  نآ  دـهد و  ياج  لد  رد  دـنک و  هشیدـنا  يزیچ  يور  رب  ینعی  تسا .
مامت یگدنز  هار  غارچ  هتشاد و  رایتخا  رد  ار  نآ  هتفرگارف و  ّتقد  دوجو و  مامت  اب  ار   464 ص : نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ربمایپ  مولع  مامت 

نم ّیلع  یتفیلخ  و  - » 4 تشاد !؟ دنهاوخ  ار  تفالخ  ّتیحالص  نارگید  يزاتمم ، ّتیصخش  نینچ  دوجو  اب  ایآ  تسا . هداد  رارق  ناناملـسم 
زا ار  هناهب  تسا ، نیشیپ  هناگهس  تالمج  یقطنم  هجیتن  تقیقح  رد  هک  هلمج ، نیا  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یب :» نمآ 

مالعا نایناهج  ماـمت  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ینیـشناج  تفـالخ و  تاراـبع ، نیرتحیرـص  اـب  دـنکیم و  بلـس  ناـیوجهناهب  همه 
هداوناـخ و یتسرپرـس  ربماـیپ  روظنم  : » دـنیوگن سوه  يوه و  ریـسا  ياـهناسنا  اـت  دـنکیمن ، اـفتکا  یتفیلخ »  » هلمج هب  ترـضح  درادیم .

مامت رب  ار  شنادـنزرف  یلع و  تفالخ  تماما و  اهترابع ، نیرتنشور  نیرتهب و  اب  هکلب  ناناملـسم » مامت  رب  تفـالخ  هن  هدوب ، شنارـسمه 
ماما اهنآ  سأر  رد  مالسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  یملع  ّتیعجرم  رب  دیکأت  دنچ  ره  هک ، نیا  هجیتن  دنکیم . نالعا  تمایق  هنماد  ات  ناناملسم 

رایسب عباوت  تسا و  یکانرطخ  گرزب و  هابتشا  تفالخ ، تماما و  هلأسم  زا  نآ  ندرک  ادج  یلو  تسا ، يرورـض  مزال و  مالـسلا  هیلع  یلع 
نایاپ نیملاعلا » ّبر  هّلل  دمحلا  نا  اناوعد  رخآ  و  . » دوشیمن مزتلم  نآ  هب  یسک  چیه  هک  دراد ، يدب 
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لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
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ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 
-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 

دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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